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Centres

L'orientació educativa consisteix en el conjunt d'actuacions dels
equips del centre programades, sistematitzades i avaluades, per
garantir l'assoliment de les competències bàsiques des de
l'acompanyament personalitzat de l'alumne al llarg de
l'escolarització en els diferents ensenyaments.

El fet d'estar incorporada en el currículum comporta dissenyar
estratègies pedagògiques per fomentar l'aprenentatge i l'autonomia
de l'alumne.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/centres/



Centres

L'orientació acadèmica i professional, que forma part de l'orientació
educativa, és el conjunt d'actuacions que contribueixen a construir el
projecte de vida de l'alumne en relació amb el seu itinerari formatiu per
potenciar-ne la continuïtat formativa i prevenir l’abandó escolar.

Aquesta orientació es treballa en totes les etapes educatives, de forma
seqüenciada i transversal des de tots els àmbits curriculars, i es
concreta en les tres dimensions: Com soc, On soc i Les meves
decisions.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/centres/

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_ESO.pdf
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Situació actual)de)les)Escoles d'Educació
Especial)i)el)professional d'Infermeria.

Encuesta$“$Ad$hoc”
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PÚBLIC
42%

PRIVAT
5%

CONCERTAT
53%

CETRE PÚBLIC PRIVAT CONCERTAT



Diagnòstics de,Salut tenen els alumnes de,
la,vostra escola,

Paràlisi Cerebral+i+etiologies similars

Enfermetats minoritàries,.cromosomopaties,.paràlisis
cerebral.infantil,.liscencefalia,.síndrome.ottahara...

Som una.escola de.pluriatenció:.Paràlisi Cerebral,.TEA.
(50%.alumnat),.sindromes poc comuns,.discapacitat
Intel·lectual de.mitjana a.severaS..Donw

Plurideficients

Síndrome.de.Down,.diabetis,.TEA,.trastorns de.conducta,.
sordesa,.crisis.epilèptiques,.al.lergies etc

Discapacitat intel·lectual,.pluridiscapacitat,.retard mental,.
TEA.i.TC.associats.

PCI,.TEA,.diversos.sindromes,.diferents graus de.
discapacitat intelectual:.severs,.profunds,.moderats i.lleus,.
trastorns de.conducta,.etc...

indrome de.Down,.TEA,.Transtorns Greus de.la.
Conducta,.Pluridiscapacitat,.Sindrome Angelman,.
Diabetes,.Esclerosis.Tuberosa,.Sindrome de.Wess,......

Síndrome.de.Rett,.Síndrome.de.Down,.Plurideficiència,.
Paràlisi Cerebral,.Transtorns de.Conducta.(TDA,.TDAH),.
TEA,.Asperger,.Síndrome.Acidúria Glutàrica tipus I,.
tetraparesia distònica amb sospita d'encefalopatia
bilirrubínica,.Epilèpsia,.botó.gàstric,...

Afectacions neurològiques i/o.síndromes.que.comporten.
paràlisi cerebralU.afectacions sensorials,.trastorns de.
conducta....associades..



34%$POBLEMES$SALUT$MENTAL$($TEA,$ESQUIZOFRÈNIA……)



67%

33%

NO

SI

Existeix la)figura)de)la)Infermera escolar)
en)el)vostre centre?

Quina)jornada)laboral)realitza al)vostre
centre

Durant+
tota+la+
jornada+
escolar
11%

només+
unes+hres+
al+dia
7%

només+uns+
dies+a+la+
setmana
13%a+demanda+a+

través+d'altres+
serveis
69%



• Si#que#existeix la#figura#de#l'infermer/a#
però depen del#CSG,#no#directament
l'escola

• Mai hem pogut aconseguir aquesta figura#
a#la#nostra escola tot i#haver>la#demanat

• No#ho sabem .
• No#ens correspon com escola pública#
d'ordinària

• Perquè no#està contemplada#com
personal#de#la#plantilla#dintre del#conveni
d'ensenyament

• No#hi#ha#dotació d'aquesta figura#al#
centre

• Només tenim la#colIlaboració de#les#
infermeres del#CAP#de#l'Escala

• D’Ensenyament passen la#pilota#a#Salut I#
viceversa

• No#ens la#concedeixen

• El#departament d’Educació no#prioritza la#
figura#de#la#infermera a#les#escoles d’ee.

• No#tenim la#figura#d’Infermera al#concert
educatiu

• Tenim actualment dues educadores#amb
formació complemementària

• Sí#que#existeix

• Entenc que#és cosa#del#departament I#la#seva
manca#de#dotació de#recursos

• Una#fisioterapeuta#,infermera també,#per#
acord intern,#fa#unes#hores d'infermeria

Si#no#existeix la#figura#de#la#Infermera Escolar,#expliqueu el#motiu



Ambs quins prfessionals compte el2vostre centre.



El personal d'atenció directa als alumnes, està format en primers
auxilis o en temes de Salut per donar resposta a les necessitats del
centre educatiu?

49%
38%

13%
SI
NO
NO%SABEN

Quina&formació en&Salut tenen?

primers auxilis

La,formació bàsica i,en,cas,de,tenir un,alumne complex
demanem formació al,CAP,de,la,zona:,pimers auxilis
pediàtrics,,etc.

Curs de,dues hores de,primers auxilis que,van,impartir,
unes,metgesses del,CAP,i,alguns professionals tenen
formació de,riscos,laborals.

Formació realitzada per,les,infermeres de,l'escola.,
Formació DEA.

Epilepsia,,Ús de,la,sonda,gástrica,,RCP,,Ús oxigen



Qui assumeix les*intervencions en*salut en*el*vostre centre*
educatiu?

64%11%

20%
5%

TUTORS&I&/O
EDUCADORS
DIRECCIÓ

Infermera

monitors



A"part del"Servei d'infermeria ,"qui més assumeix les"
intervencions en"salut a"l'Escola ?

67%
15%

7%
11%

TUTORS&I&/O&EDUCADORS
DIRECCIÓ
fisio
monitors



Quin temps dedica-el-personal-no-sanitari a-atendre les-
necessitats de-salut?

11% 7%

9%

16%
11%

46% No#dedica#temps
Menys#de#10#min
Entre#10415
Entre16420
Més#de#20#min
Més#de#30#min



Qui administra+la+medicació durant l'horari escolar?

71%

16%

4%
9% TUTORS&I&/O

EDUCADORS
INFER

RESP&MENJADOR

monitors



El#centre#disposa de#protocols d'actuació en#l'àmbit
sanitari?

100%

si

SALUT(proporciona(aquests protocols d'actuació ((Infermeria; CAP; Families;Educació )



Amb quina)freqüència s'avisa al)112)(curs escolar)))))44%#1.2#cops curs,#40%##més 2#cops

motiu Atac dansietat
Crisis#epilèptiques o#d'ansietat i#trastorns de#conducta#
amb agressivitat
Quan algú pren mal,#problemes respiratoris...
hem fet,#ha#estat per#caigudes,#per#problemes
respiratoris,#per#extracció de#botó#gàstric,..
crisi per#transtorn de#conducta,#baixada de#sucre,#
caigudes
Crisis#d'agitació i#crisis#epilèptica
Crisis#epilèptiques i#crisis#de#conducte greus
Crisi epilèptica greu,#crisi d'agitació
Crisis#epilèptica severa#o#broncoGaspiracions
Crisi epilèptica o#crisis#conductual#heteroagressiva
Ataques#epilépticos#con#ausencia#prolongada.
Problemes greus de#comportament
desmais i#caigudes
traumatismes,#crisis#epilèptiques i#de#conducta,#entre#
Emergencies greus



Creu que&l'existència de&la&infermera escolar&en&el&vostre centre,&és
fonamental per&atendre els problemes de&salut dels alumnes durant
la&jornada&escolar?

SI
89%

NO
7%

NO)SABEN
4%

SI
NO
NO%SABEN



Considera que la Infermeria Escolar ha de tenir una formació
addicional i específica per treballar en centres d'educació
especial?

100%

si



Temes de promoció i prevenció per a la salut es tracten al centre eduactiu? 100%

Es realitzem en el seu centre educatiu sessions, tallers, xerrades d'EpS, en temes de

promoció i prevenció de Salut. 100%

Ve algun professional extern o empresa a realitzar els tallers d'Eduacion per a la Salut.

100%

La Infermera Escolar en el seu centre realitza intervencions d'Educació per a la Salut. 100%



Gràcies!!

Dr.$José$Antonio$Zafra0Agea

1ª#Jornada#d’Educació Especial
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