
Infermeres escolars, Infermeres del Programa Salut i Escola, 

Infermeres Pediàtriques, Infermeres amb l’especialitat de 

Pediatria, Infermeres d’Atenció Primària, i en general a totes 

aquelles infermeres que vulguin obtenir coneixements en la 

infermeria i salut escolar. 

CURS D’EXPERTESA EN INFERMERIA I SALUT ESCOLAR ALS CURS D’EXPERTESA EN INFERMERIA I SALUT ESCOLAR ALS 

CENTRES EDUCATIUSCENTRES EDUCATIUS  

Aquest curs va adreçat a: 

Avui aprenem a tenir cura 

Durada: del 27 de setembre al 21 de novembre. 

Horari: matins de 10h a 14h / tardes de 15h a 18h. 

Lloc: Aula de Formació COIB (c/ Pujades 350, 08019, BCN.). 

Objectius  generals: 

Formació orientada a l’adquisició d’habilitats i coneixements 

sobre metodologia i pràctica, que permeti a les infermeres 

desenvolupar les tasques adients pel que fa a les 

competències assistencials, d’educació i promoció de la salut, 

als centres escolars i instituts. 

 

Objectius específics:  

 Desenvolupar les competències d’infermeria en el món 

escolar. 

 Fomentar l’atenció integral de la infermera a les 

necessitats en salut de tota la comunitat educativa 

(alumnes, pares, mestres). 

 Treballar la metodologia pedagògica en el camp de l’ 

educació i la promoció de la salut a l’escola i als instituts. 

Modalitat: semi-presencial. 

Crèdits: 6,2 crèdits. 

Horari: matí i tarda. 

Grup: d’un mínim de 15 i un màxim de 30 alumnes. 

Hores: 25 hrs. presencials / 75 hrs. no-presencials. 

Dates taller presencial: 

 26 de setembre del 2018. 

 17 d’octubre del 2018. 

 21 de novembre del 2018. 

(Per acreditar el curs és necessari assistir al 80% de les sessions). 

Característiques del curs:  

Professorat sessions presencials: 
Engràcia Soler Pardo, Eva del Campo Fernández, Rosa Subirós 
Teixidor. 
 

Professorat de sessions no presencials: 
Rosa Subirós Teixidor, Engràcia Soler Pardo, Eva del  Campo 
Fernández, Susanna Pérez Ariste . 

Inscripcions:  

Data límit per pre-inscripcions: 

Fins el 8 de setembre 

*Mitjançant e-mail a: acise.2015@gmail.com 

per sol·licitar l'enllaç al formulari d’inscripció. 

 

Data límit per pagaments: 

Fins el 21 de setembre 

*S’assignaran les places per ordre de pre-inscripció, fins 

a completar el grup. 

acise.2015@gmail.com 

acisenfermeriaescolar 

ACISEnfermeria 

655-800-305 

Més informació:  



Tipus de quotes Preu 

Situació activa: 250€ 

Situació activa socis ACISE: 225€ 

Situació d’atur: 200€ 

Situació d’atur - socis ACISE: 175€ 

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA ELECTRÒNICA O 

DIPÒSIT BANCARI 

*La inscripció al curs és irrevocable un cop es realitza el pagament, s’omple el 

formulari d'inscripció i s’envia el rebut de pagament a: acise.2015@gmail.com. 

Important! és imprescindible especificar el nom de l'interessat/da, així com el 

curs (exemple: Maria Vall -Inscripció curs expertesa-setembre). 

© ACISE 2018 

QUOTES D’INSCRIPCIÓ I PROGRAMA DEL CURS:QUOTES D’INSCRIPCIÓ I PROGRAMA DEL CURS:  

1.- Introducció a la Infermeria i a la Salut Escolar. 

 Coneixement de la situació de la infermeria i salut escolar 

a nivell català, espanyol  i internacional. 

 Competències i funcions d’infermeria (assistencial, 

gestora, assessora, investigadora, educació i promoció de 

la salut, detecció i prevenció, temes socials i 

acompanyament). 

 Coneixement i interrelació amb la comunitat educativa. 

 Planificació organitzativa de la infermera dins l’escola. 

 Aspectes a tenir en compte a les escoles (bioètica, 

seguretat i higiene, integració i inclusió escolar, 

multiculturalitat, alimentació escolar...). 

2.-Prevenció, promoció i educació per la salut en 

les escoles i instituts. 

 Pedagogia aplicada a l’educació i promoció per la salut a 

les escoles i instituts. 

 Promoció d’hàbits saludables des de la infància a 

l’adolescència. 

 Treballar la EpS en les escoles per pares, mestres, 

alumnes i entorn social. 

 Programa PESEI. Metodologia de les sessions de treball. 

3.- Coneixement i atenció a les malalties més 

freqüents a l’edat escolar. 

 Valoració infermera de l’alumne, escola i entorn. 

 Protocols d’infermeria a l’escola. 

 Malalties escolars més comunes.  

 El nen amb malalties cròniques i amb pluripatologia  a 

l’escola. 

 Programa del nen sa, vacunacions. Programa Salut i 

Escola. 

4.- Accidents, urgències i emergències en el medi 

escolar. 

 Protocol d’actuació davant una urgència. 

 Composició de les farmacioles escolars i de la consulta 

d’infermeria. 

 Actuacions més comunes d’urgències que es donen en el 

medi escolar (caigudes, traumatismes, cremades, 

intoxicacions, RCP...). 

5.- Sessió de presentació de treballs. 

Acreditat pel: 


