GRUPS DE TREBALL
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Direcció del Grup: Raquel Rectoret.

EDUCACIÓ ESPECIAL

Membres del Grup:
Dolors Batista, Mar Martinez, Esther Arqués,
Rosa Reig, Cristina Paniello, Gemma Badia,
Angela Figuera, Anna Vives.

Direcció del Grup: Vanessa Pedró Salvador.

DIABETIS A L’ESCOLA

Direcció del Grup: Pilar Girbal.
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Direcció del Grup: Rosa Subirós.

ESCOLA DE PARES

Membres del grup:
Noemi Asensio, Natalia Colina, Laia Puig,
Gràcia Soler.

Jordi Blancafort, Bea Carreño, Carolina Ruz.

Membres del Grup:
Monica Consol Baldrich, Anna Guimet, Elsa
Madrigal,
Eva
del
Campo,
Leonor
Montserrat, Jose Zafra.

Direcció del Grup: Alicia Marquez

ESCOLA
D’ADOLESCENTS

Membres del grup:
Irene Grabulosa, Monica Baldrich, Antonia
Llodra, Sandra Perez, Ossama Nasser.

Membres del Grup:

Direcció del Grup: Joaquima Sanchez.

SALUT I ESCOLA

ESCOLA DE MESTRES

Membres del Grup:
Nuria Gistau Sanchez, Anna Serapio Costa.

PREVENCIÓ DE
RISCOS I SEGURETAT
ESCOLAR

6

Direcció del Grup: Noemi Asensio

Grup de Treball:
Leonor Montserrat, Natalia Colina, Fanny
Bujosa, Silvia Cairo, Jose Zafra, Ossama
Nasser, Laia Naté, Susana Vila, Gemma Badia,
Irene Grabulosa.
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Direcció del Grup: Ramiro Ortegón.

VIOLÈNCIA ESCOLAR

Membres del grup:
Elisabeth Ferré,
Martínez.

RECERCA I
INVESTIGACIÓ ACISE

Elsa

Madrigal,

Mireia

Direcció del Grup: Jose Zafra
Membres del grup:
Daniel Guillén, Fatima Laborda, Engràcia
Soler.

DESCRIPCIÓ DELS GRUPS DE TREBALL
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EDUCACIÓ ESPECIAL

DIABETIS A L’ESCOLA

PREVENCIÓ DE
RISCOS I SEGURETAT
ESCOLAR

El Grup de treball d’Educació Especial, neix com una eina de suport per a aquelles infermeres que treballen
a les escoles d’educació especial o per a les que desitgen incorporar-s’hi. Aquest grup dóna resposta als
dubtes dels centres d’educació especial d’acord a les seves necessitats o qüestions que vinguin de pares o
AMPES de llurs escoles. Així mateix, es treballa en la unificació de criteris i protocols per a totes les escoles
d’educació especial i per a escoles ordinàries amb unitats USEE.

El Grup de treball de Diabetis a l’Escola, s’ha creat per donar resposta als dubtes dels pares i AMPES de les
escoles, sobre la diabetis. El grup mantindrà contacte i crearà sinèrgies de treball amb les associacions i
fundacions relacionades amb aquesta malaltia. Les infermeres d’aquest grup són responsables de
l’elaboració dels protocols que ajuden a les escoles a atendre les necessitats que presenten els nens i
adolescents afectats de diabetis.

El Grup de treball de Prevenció de Riscos i Seguretat Escolar, dona resposta als dubtes que presenten
aquests dintre de l’àmbit escolar. El grup també elaborarà els protocols i guies adients en aquests
aspectes.
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SALUT I ESCOLA

El Grup de treball Salut i Escola es crea per donar recolzament a totes aquelles infermeres que
imparteixen Salut i Escola.
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ESCOLA
D’ADOLESCENTS

El Grup de treball d’Escola d’Adolescent, neix per donar resposta a les consultes relacionades amb la salut
dels adolescents, així com l’elaboració de consells, guies i protocols que preocupen als propis adolescents.

DESCRIPCIÓ DELS GRUPS DE TREBALL
ESCOLA DE MESTRES

El Grup d’Escola de Mestres, es crea per donar resposta a les necessitats formatives del professorat per
transmetre als alumnes com han de tenir cura de la seva pròpia salut, així com l’educació en salut a
l’escola.
Els objectius d’aquest grup són, contactar amb les infermeres als centres educatius per conèixer les seves
necessitats i l’elaboració de consells pels mestres en general.
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ESCOLA DE PARES

El Grup d’Escola de Pares té la funció d’atendre els dubtes dels pares i AMPES vers a les necessitats de
salut i educació pel que fa a la salut dels seus fills. Es treballarà en l’elaboració de diversos consells pels
pares sobre temes de salut adreçats als seus fills, des del bressol fins a l’institut.
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VIOLÈNCIA ESCOLAR

El grup de treballarà aspectes de prevenció i detecció respecte a la violència a la infància i adolescència,
així com bullying, ciberbullying, i tot allò que versi sobre aquests temes.
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RECERCA I
INVESTIGACIÓ ACISE

El grup treballarà en la recerca i investigació de tots aquells temes que versen sobre la infermeria i la salut
escolar. Així com articles d'investigació i recolzament per aquelles infermeres que vulguin fer algun tipus
d'investigació al respecte.
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