
El dia 27 de juny va tenir lloc  la “1ª Jornada d´Escoles d´Educació 

Especial i Escoles Ordinàries amb SIEI” al Consorci Sant Gregori (Sant 

Gregori, Girona), on es troba l´Escola d´Educació Especial Joan Riu. 

Aquesta jornada va comptar amb la participació i col·laboració de School 

Nurses, el Col·legi Oficial d’infermeres/rs de Girona i el Consorci Sant 

Gregori. 

La presentació de la Jornada va anar a càrrec de la Sra. Carmina Ribas -

Directora de l´Escola d´Educació Especial Joan Riu-, la Sra. Silvia Bardalet-

Vicepresidenta del Col·legi Oficial d´Infermeres/rs  de Girona-, la Sra. 

Núria Cuxart-Degana del Consell de Col·legis d´infermeres i infermers de 

Catalunya-, i la Dra. Gràcia Soler-Presidenta d´ACISE-.  
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Seguidament, va tenir lloc la 1ª Taula Rodona de la 

Jornada: “Coneixent les intervencions de les 

infermeres en el dia a dia a l´escola”, moderada per la 

Sra. Cristina Paniello -del Consorci Sanitari del 

Maresme-, va moderar aquesta  taula. Les infermeres 

ponents van donar a conèixer els seus centres de 

treball i les seves experiències en l´atenció a infants 

amb necessitats especials i les dificultats i els  reptes 

per una atenció integral a l´escola que contempli 

també la cura de la salut dels alumnes. Va finalitzar 

amb un col·loqui i debat amb la intervenció dels 

assistents. 

La Dra. Gràcia Soler, en representació del Sr. Jesús Ruiz, 

va presentar el vídeo informatiu de la Plataforma  

“snapp.care” de SchoolNurses.  Es va explicar i facilitar  

informació  d’aquesta plataforma a la qual podeu 

accedir i consultar a SNapp. 

A la 2ª Taula: “Posada en comú de les necessitats de 

salut de les escoles d’educació especial”, moderada 

per la Sra. Rosa Subirós –infermera i membre de la 

Junta Directiva d’Acise- es va exposar i debatre les 

problemàtiques del dia a dia a les escoles, des del punt 

de vista de mestres d’educació especial, psicòlegs, 

mares i representants d’entitats. 

El Dr. Jose Zafra Egea va presentar dades de la situació 

actual de les escoles d´Educació Especial a Catalunya a 

partir dels resultats obtinguts en l´enquesta d´ACISE. 

Finalment, la  Dra. Gràcia Soler, presidenta d’ACISE i el 

Sr. Jordi Rustullet, gerent del Consorci Sant Gregori van 

tancar la Jornada amb una conclusió molt clara: 

“La infermeria a les Escoles d´Educació Especial i 

Escoles Ordinàries no és un luxe, és una necessitat!” 

Aquesta Jornada ens va permetre compartir 

experiències i reflexionar sobre  l’atenció a la salut a 

l´escola  en els  infants/adolescents amb problemes de 

salut, patologies cròniques i necessitats especials.  La 

cura, seguretat, suport als pares i docents,  per a una 

atenció millor a l’escola que contempli totes les 

necessitats dels alumnes a partir d’un treball 

multidisciplinari on la infermera hi té un rol molt 

important.  

Cap escola sense infermera!Cap escola sense infermera!  

http://www.schoolnurses.es/snapp/

