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Benvolguts companys/es,
L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE), es complau en anunciar-vos la II Jornada

d’Infermeria i Salut Escolar, que porta com a títol “Avançant en la salut escolar”. Es durà a terme a la
Casa de Cultura de Llançà, Llançà (Girona) el dia 9 de novembre de 2019.
Aquesta Jornada té com a objectiu seguir fent visibles les necessitats relacionades a la salut escolar que demana
la comunitat educativa i donar a conèixer el treball constant que desenvolupen les infermeres i infermers en el
seu dia a dia als centres educatius. Així mateix, es presentaran altres àmbits relacionats a la infermeria escolar
per respondre als problemes en salut escolar, tant a nivell assistencial com a la promoció de la salut, tenint en
compte la importància que té l’escola dins el desenvolupament dels nostres infants i adolescents.
Coneixerem la situació actual del Marc Teòric de la Infermeria Escolar a nivell territorial, nacional i
internacional, així com la regulació de les funcions dels professionals d’infermeria dins dels centres educatius.
Volem que aquesta Jornada sigui també un lloc per compartir, treballar i aportar idees i vivències, entre
infermeres, infermers i altres professionals relacionats amb el món educatiu. Aquesta Jornada ens ofereix
l’oportunitat d’aprendre, compartir i enriquir-nos de totes les aportacions que es facin, per poder oferir una
millor atenció a la comunitat educativa.
Aprofitem per convidar-vos a participar activament amb les vostres comunicacions i pòsters, per compartir amb
altres professionals la vostra professionalitat en aquesta matèria per seguir avançant en la infermeria i la salut
escolar.

Rebeu una cordial salutació,

Dra. Engràcia Soler
Presidenta d’ACISE

#JornadaACISE
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PROGRAMA
8:30 h - 9:00 h
Registre i entrega de documentació.
9:00 h - 9:30 h
Benvinguda i presentació de la Jornada.
9:30 h - 10:45 h
Taula 1:

Coneixent les intervencions de les infermeres en el dia a dia a l’escola

Modera:

Sra. Alícia Màrquez Vidal (Infermera i Vocal d’ACISE a Lleida).



Bullying, un problema a les aules. | Sra. Carmen Tello.



La infermera com agent de prevenció comunitària davant el radicalisme d’etiologia gihadista dirigit a joves
vulnerables. | Sr. David Garriga (CISEG).



Conductes addictives del tabac en els joves. | Sra. Cristina Martínez.



Les intervencions de les Infermeres del Programa Salut i Escola en els instituts. | Sra. Eva del Campo.

10:45 h - 11:15 h
Esmorzar.
11:15 h - 12:15 h
Taula 2:

Visibilitat dels problemes de Salut a l’escola.

Modera:

Noemi Asensio Saiz (Infermera i Vocal d’ACISE a Barcelona).



Llibre de Protocols d'urgències a les escoles (ACISE) | Sra. Rosa Subirós Teixidor. Infermera.



Qualitat de vida dels nens i adolescents celíacs de Catalunya. Estudi Multicèntric. |Dra. Núria Roig Fort.
Pediatra de la Fundació Salut Empordà.



La diabetis va a l’escola. | Sra. Pilar Mur López. Delegada de la Associació de Diabètics de Catalunya (BCN).



Què pot aportar una infermera en les escoles de bressol? | Sra. Valérie Delpech.



L’atenció assistencial de la infermera en les escoles, resolució de problemes de salut. | Sra. Vanessa Pedró.

12:15 h - 13:30 h
Exposició simultània de pòsters i comunicacions orals (2 sales).
Moderen: Sra. Raquel Rectoret i Sra. Sandra Pascual.
13:30 h - 15:30 h
Dinar.
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15:30 h - 16:45 h



Taula 3:

Els nens amb necessitats especials a l’escola. Per una inclusió real .

Modera:

Mar Martínez Ballester (Infermera a Nexe Fundació).

Vivències de Pares i Mares amb un/na fill/lla amb discapacitat intel·lectual. | Dra. Anna Bonafont i Castillo.
Professora a UVIC. Dra. en salut, benestar i qualitat.



Estem al teu costat, atendre les persones amb discapacitat intel·lectual i dependència. | Sra. Dolors Batista.
Responsable Salut Consorci Sant Gregori.



Síndrome de Gilles de Tourette, quin paper juga la infermera. | Dr. Ramon Pujades Beneit.



Inclusió a l’escola. | Dra. Montserrat Vilà Suñé. Professora Titular de l'àrea de Didàctica i Organització
Educativa del Departament de Pedagogia de la Facultat d'Educació i Psicologia. UdG.



Situació actual de les escoles d’Educació Especial de Catalunya. Resultats de l’Enquesta. | Dr. Jose Zafra
Egea.

16:45 h - 18:00 h



Taula 4:

Educació en salut, treballem des de l’aula per canviar el futur.

Modera:

Elisabet Frigola.

Estudio de las competencias pedagógicas del profesional de enfermería, promotor de salud en el entorno
escolar. | Sra. Raquel Ayuso.



La necessitat de formar en bioètica a les aules . | Sra. Montse Espuga.



Escola de Pares, una eina de suport en la educació dels fills. | Sra. Natalia Colina. Infermera.



Desenvolupament de la personalitat: autoconeixement, identitat i relacions saludables. |
Sr. Ramiro Ortegón Delgadillo.



Reptes Educatius del segle XXI. Tecnologies, joves i Adults: de l’ús problemàtic a l’ús saludable. |
Dra. Sara Malo Cerrato. Institut de Recerca sobre la Qualitat de Vida (IRQV). Universitat de Girona.

18:00 h - 18:30 h
Pausa cafè.
18:30 h - 19:30 h
Conferencia: L’educació inclusiva avui. Reptes i oportunitats a l’escola | Dra. Gràcia Soler
19:30 h - 20:00 h
Entrega de premis i clausura.
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BASES DE LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS I PÒSTERS
Es poden presentar pòsters de treballs científics, experiències o casos clínics relacionats amb la infermeria i la
salut escolar. La persona responsable de presentar la comunicació serà la que consti com a primer autor.
Es poden presentar un màxim de 2 comunicacions (sigui la combinació que sigui), i amb un màxim de 6 autors
(obligatòriament 3 autors han d’estar inscrits).
Entre els millors pòsters, es seleccionaran 3 treballs que passaran a comunicacions de 10 minuts de durada, menys
aquells que comuniquin exclusivament que volen participar només com a modalitat de pòster.
Característiques dels resums:


Les comunicacions han de ser inèdites (no publicades ni presentades a cap altre jornada o congrés).



Els resums poden ser en català o en castellà.



Màxim de 500 paraules.



Estructura: Títol, Objectiu/s, Material i Mètode/s, Desenvolupament, Descripció del cas, Resultats, Evolució del
cas i Conclusions.

IMPORTANT: El Comitè Científic es reserva el dret de modificar el format de presentació de la comunicació / pòster triat pels
autors. El fet d’enviar una comunicació indica que l’autor accepta aquesta normativa.

Enviament de resums (abstracts):
S’enviarà a traves d’aquest enllaç d’enviament.
Data límit per enviament de comunicacions/pòsters: 9 d’Octubre.
Confirmació de participació a la Jornada:
L’acceptació de les comunicacions i pósters, així com el seu format de presentació i les observacions del Comitè
Científic, es comunicaran al primer autor, durant el mes d’Octubre.
Una vegada els autors rebin la confirmació que ha estat acceptada la proposta de comunicació o pòster, caldrà
seguir el procediment següent:


El format del pòster (descarregar plantilla pòster). Les mides del pòster de la plantilla no es poden modificar, i
cal que estigui visible el logo que ja es troba inserit. Es poden modificar els colors, etc., segons el criteri dels
autors. No serà necessària la presentació oral del pòster.



La comunicació oral, amb una durada de 10 minuts (descarregar plantilla comunicació oral). Es poden
modificar els colors, afegir fotografies, etc. segons el criteri dels autors. A la plantilla de la comunicació oral cal
que el logo de la Jornada aparegui a la primera diapositiva (no cal que aparegui a la resta).
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Una vegada els autors hagin omplert la plantilla del pòster o la presentació de la comunicació, hauran d’enviar-la,
com a molt tard l’1 de Novembre, en la seva versió final al correu acise.2015@gmail.com, indicant el nom de l’autor
principal (que la defensarà) i el títol. Aquesta versió serà la que es defensarà, sense possibilitat de canviar-la el dia
de la Jornada. Si algun autor no envia el seu pòster o presentació de comunicació en el termini abans indicat, el
comitè pot excloure-la de la Jornada.
OBSERVACIONS:


Els certificats de pòster i comunicació, es donaran al finalitzar les intervencions.



El certificat on hi consten tots els autors s’entregarà al primer autor (responsable de la defensa).



Hi haurà premi honorífic per a la millor comunicació oral i pòster, al qual no podrà optar cap membre del
comitè científic ni organitzador.

BASES PREMIS: “ BEST SCHOOL NURSE’S SMILE ”
És un premi de reconeixement per la trajectòria professional com a infermera escolar, en qualsevol àmbit
competencial. Pot presentar-se la mateixa persona, o pot ser nominat per qualsevol persona, o entitat que conegui
el seu treball, així com des de la mateixa associació d’ACISE.
Per tal de fer la presentació correcta al premi, cal fer menció de les següents dades: nom de la persona que es
presenta com a candidat, lloc actual on treballa o últim lloc de treball, e-mail de contacte, CV breu de la persona,
així com breu descripció per la qual es creu que pot optar a aquest premi. No superar les 1000 paraules. Cal enviar
a: acise.2015@gmail.com.

BASES PREMIS: “ RECERCA INFERMERA ESCOLAR ’19 ”
Volem donar reconeixement a aquells treballs de final de curs, tesines o tesis doctorals que s’hagin llegit,
relacionades amb la infermeria i salut escolar.
Per aquest tipus de treball cal enviar un resum no superior a 1000 paraules, així com el treball en sí, per la seva
valoració. Cal enviar-ho abans del 5 Novembre. A l’adreça: acise.2015@gmail.com. Caldrà que l’autor estigui inscrit
a aquesta Jornada.
*Els treballs es publicaran a la pàgina web de l’entitat.

PREMIS COMUNICACIONS, PÒSTER i RESERCA





1er Premi de Comunicació.
2on Premi de Comunicació.
1er Premi de Pòster.
2on Premi de Pòster.




1er Premi d’investigació en recerca i experiència en infermeria i
salut escolar.
2on Premi d’investigació en recerca i experiència en infermeria i
salut escolar.
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ORGANITZA:

ACISE
COMITÈ CIENTÍFIC
Presidenta: Rosa Subirós Teixidor
Vicepresidenta: Natalia Colina
Secretaria: Elisabet Frigola

COMITÈ ORGANITZADOR
Rosa Frutos
Carmen Montalvo

VOCALS
Alícia Màrquez
Cristina Casademont
Sandra Pascual
Eva del Campo Fernández
Joaquima Sanchez
Raquel Rectoret
Vanessa Pedró

INSCRIPCIONS
Preu Socis: 60 € (abans del 15 octubre) / 80 € (després del 15 octubre).
Preu NO socis: 90 € (abans del 15 octubre) / 110 € (després del 15 d’octubre).

Període d'inscripcions del 2 de setembre al 31 d'octubre.

FORMULARI D’INSCRIPCIONS
Consultes i dubtes al correu: acise.2015@gmail.com.
Pàgina web: www.acise.cat

Pagament al número de compte: ES70 2100 0191 1102 0025 1451

