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“Integrant la infermera escolar en la cura de la salut“Integrant la infermera escolar en la cura de la salut  

dels nostres alumnes”dels nostres alumnes”  

27 de juny, 201927 de juny, 2019  

Escola d’Educació Especial Joan Riu  
Carretera de Les Planes S/N, 17150 Sant Gregori, Girona. 

acise.cat acise.2015@gmail.com aciseinfermeriaescolar Aciseinfermeria 

Amb la col·laboració de: 
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Benvolgudes escoles, aquesta jornada té com a objectiu treballar i reflexionar sobre aspectes de la 

salut dels infants i adolescents dins del món escolar.  Així mateix, volem recollir totes les dificultats i 

necessitats que tenen els centres escolars per fer front a diverses situacions que es troben al llarg 

de cada dia per atendre bé la salut d’aquests nens i nenes amb malalties cròniques, pluripatologies i 

amb necessitats especials. 

 Si volem disposar del benestar pel que fa a la salut en aquests centres d’educació , o en les escoles 

inclusives, no podem renunciar a una bona atenció sanitària. Per tal d’oferir una bona cura 

d’aquests nens i nenes, la tranquil·litat, seguretat, acompanyament i suport pels pares i docents al 

llarg de tot l’horari lectiu, és la infermera escolar, com a professional sanitari preparat, qui amb les 

seves competències pot vetllar i garantir aquesta atenció als infants i adolescents dins l’escola. 

Esteu convidats a participar i aportar els vostres coneixements, la vostra experiència, les vostres 

inquietuds tant si ets infermer/a, professor/a, psicòleg/loga, fisioterapeuta, educador/a, personal 

no docent, perquè entre tots podem construir una millor escola per aquests nens més febles en 

salut. Us animem a que estigueu representats en aquesta jornada per algun membre de la vostra 

escola. 

  

Cordialment, 

PRESENTACIÓPRESENTACIÓ  

Dra. Engràcia Soler 
Presidenta d’ACISE 
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8:30 h - 9:00 h   

Inici d’entrega de documentació 

9:00 h - 9:30 h 

Presentació de la Jornada 

 Carmina Ribas Besalú. Directora de l’Escola d’Educació Especial Joan Riu. 

 Col·legi d’infermeria de Girona. 

 Sra. Núria Cuxart Ainaud. Degana del Consell de Col·legis d’infermeres i Infermers de Catalunya. 

 Dra. Gràcia Soler. Presidenta d’ACISE. 

9:30 h - 10:45 h 

Taula 1: Coneixent les intervencions de les infermeres en el dia a dia a l’escola. 

Modera: Cristina Paniello (Consorci Sanitari del Maresme) 

 Un dia Esclat -Raquel Rectoret Segura; Hospital Sant Joan de Déu 

 Reptes en l´atenció a la salut a l´escola -Dolors Batista Vilà; EE Joan Riu, Consorci Sant Gregori. 

 La infermera escolar a Nexe Fundació, una necessitat real en la primera etapa  de vida dels infants 
amb greus discapacitats -Mar Martínez  Ballester; Nexe Fundació. 

 La infermeria des de la vessant més pedagògica -Esther Arqués Viladegut. CEE Aremi-Lleida 

 La infermera a les escoles d’educació especial, luxe o necessitat? -Rosa Reig Hidalgo;  Escola 
d’Educació Especial La Muntanyeta, Tarragona. 

 El paper de la infermera a l’educació especial pública -Cecilia Garcia Navas; Centre d’Educació 
Especial Josep Sol i Rodríguez, Santa Coloma de Gramenet. 

 

Col·loqui i preguntes 

 

10:45 h – 11:00 h  

Plataforma “Snapp.care”, para enfermería escolar.  

Jesús Ruiz; SchoolNurses.   

 

11:00 h - 11:30 h 

Esmorzar 

PROGRAMAPROGRAMA  

#JornadaACISE 
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PROGRAMAPROGRAMA  

11:30 h - 12:45 h 

Taula 2: Posada en comú de les necessitats en salut de les escoles d’educació especial 

Modera:  Sra. Rosa Subirós Teixidor (ACISE) 
 

 Sra. Lina Carranza Ortuño; FEDER i com a mare. 

 Sra. Laura Subirós Comas; tutora USEE Educació Infantil. 

 Sra. Cristina Rojas de la Rosa; Escola Margalló del Garraf. 

 Sra. Carmina Ribas Besalú; Directora de l’Escola d’Educació Especial Joan Riu. 

 Sra. Julia Bardera Reig; Escola Josep Pous i Pagès. 

 Sra. Silvia Toledo Hernández; Escola Joan Joncadella (Sant Vicenç dels Horts). 

 

Col·loqui i preguntes 

 

12:45 h - 13:15 h 

Situació actual de les escoles d’Educació Especial de Catalunya.  

Resultats de l’enquesta. 

 Dr. Jose Zafra Egea  

 

13:15 h - 14:00 h  

Conclusions i clausura de la jornada 

 Sr. Jordi Rustullet; Consorci Sant Gregori 

 Dra. Gràcia Soler; ACISE 

#JornadaACISE 
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ORGANITZADORSORGANITZADORS  

ACISE 
 

COMITÈ TÈCNIC 
Presidenta: Dolors Batista Vilà 

Vicepresidenta: Raquel Rectoret Segura 

Secretària: Gemma Badia 

 

VOCALS 
Àngela Figuera 

Mar Martínez  Ballester 

Esther Arqués 

Rosa Reig 

Cristina Paniello 

COL·LABORADORSCOL·LABORADORS  

  Persones físiques      |     Persones jurídiques 

INSCRIPCIONS 

https://goo.gl/forms/IY9meX80GDHlH19Z2
https://goo.gl/forms/r2Jub1aMkdDh6p7C2

