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QUI SOM?
Som una entitat sense ànim de lucre, creada i representada
per un col·lectiu d’infermers i infermeres. Treballem en la
millora de les condicions socials entorn dels aspectes de la
salut i la sanitat escolar. Les nostres actuacions d’infermeria es
desenvolupen, tant a primària com a secundària, a escoles
públiques, privades i d’educació especial.

“Vetllant per la cura de la comunitat
educativa”

QUÈ FEM ?
 Visibilització de la infermera escolar.
 Recopilació bibliogràfica d'informació sobre la
infermeria i la salut escolar.
 Elaboració de protocols i guies.
 Servei d'atenció de consultes per part dels centres
escolars, pares i infermeres.
 Formació per infermeres i per docents en temes
relacionats amb la salut escolar.
 EpS mitjançant el PESEI (Programa d'Educació per la Salut a l'Escola i Institut).
 Investigació i divulgació científica.
 Borsa de treball.
VISIÓ
Com a organització volem aconseguir que l’exercici
professional dels infermers i infermeres escolars, amb totes les
seves competències, sigui implementat a totes les escoles de
primària, secundària i educació especial de Catalunya.
Volem ser agents del canvi social, tant a nivell micro-social
com macro-social, en un moment històric en el que és
necessari el reforç de les capacitats individuals i grupals.
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FUNCIONS
Les nostres funcions en temes de salut i sanitat a l’entorn educatiu són:
 Prevenció, educació i promoció de la salut.
 Gestió, assessorament i assistència.
 Investigació i desenvolupament d’infermeria.
VALORS
Tenim uns valors que estan reflectits en la seva actuació i que
compartim tots els membres actius de l’organització.








CONFIANÇA en les persones implicades i en el treball en
conjunt.
RESPECTE pels drets humans i la pròpia identitat de totes les
persones amb qui compartim el treball.
TRANSPARÈNCIA pel compliment i l’administració eficient dels
recursos.
INTERÈS I MOTIVACIÓ en les accions i relacions desenvolupades.
COOPERACIÓ I INTERACCIÓ en les accions i experiències.
INDEPENDÈNCIA I IMPARCIALITAT actuarem amb plena autonomia
institucional, sense condicionants polítics, privats o religiosos i la nostra tasca
serà
extensiva independentment del sexe, edat, grup ètnic o creença religiosa dels
nens/es i membres de la comunitat educativa.

VOLS AJUDAR-NOS EN LA NOSTRA TASCA?
Pots ajudar-nos a desenvolupar les nostres tasques
participant per mitjà d’un donatiu o fent-te soci
d’ACISE.
Accedeix a
Fes-te soci!
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Pots fer el teu donatiu per transferència bancària a:

*La quota mínima per tots els socis es de 60€ anuals com
a persona física i de 100€ com a persona jurídica.
*Avantatges fiscals: tots els donatius i quotes de soci
desgraven a l’impost sobre la renda.
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