
II Jornada ACISE 
El passat dissabte 9 de novembre es va celebrar la II Jornada d’Infermeria i 
Salut Escolar organitzada per ACISE (Associació Catalana d’Infermeria i Salut 
Escolar), al terme de Llançà. 
Aquest acte va reunir 101 professionals de diferents professions (metges, 
infermeres, psicòlegs, mestres...).  
Una jornada clarament reivindicativa on s’ha apostat pel paper clau de la figura 
de la infermera a l’escola ordinària, ja sigui pel seguiment del pacient crònic en 
la seva vida diària (nens amb diabetis, cardiopaties, intoleràncies i al•lèrgies 
alimentàries, al•lèrgics amb risc de xoc anafilàctic...) com per la promoció de la 
salut a tots els alumnes (educació per la salut com educació sexual, hàbits 
higiènics, educació alimentària, educació i afrontament de les noves 
tecnologies per un ús saludable, RCP, vacunacions escolars...), que actualment 
es porta a través del programa de Salut i Escola en els instituts de tot el territori 
català i que properament s’entendrà a les escoles d’educació primària, però 
amb un nombre clar d’hores insuficients dedicades al alumne/pacient escolar. 
També es va a donar a conèixer l’opinió de pares amb nens amb patologies 
cròniques sobre el sistema actual que tenim ara a Catalunya, on en comptes de 
professionals infermers, hi tenim o mestres amb una mínima formació en un 
àmbit en concret d’una o diverses patologies que saben fer lo bàsic però no 
actuar davant una emergència real, o una vetlladora/-dor amb el mateix tipus 
de formació. 
En aquesta trobada es va fer èmfasis en el paper de la infermera en escoles en 
nens amb necessitats especials i la poca representació d’aquesta figura en 
aquest tipus d’escoles. I on papers i tècniques claus de la professió infermera 
com canvis de traqueotomies, administració de diferents tipus de 
medicacions...ho acaba assumint el professorat, envaint clarament les 
competències infermeres, sense més remei ja que l’administració a través de 
protocols bàsics els “empara” sota aquests. 
En l’acte també es van premiar a diferents professionals ja sigui per la seva 
trajectòria, pels seus bons treballs de tesi doctorals i treballs de finals de màster 
com també per les millors intervencions de comunicacions orals i pòsters que 
es van presentar. 
Van aconseguir els premis per una bona trajectòria professional, premis 
anomenats BEST SCHOOL NURSE’S SMILE les següents professionals: Rosa 
Subirós, Eva del Campo, Susanna Pérez, Raquel Rectoret, Natàlia Colina, 
Noemí Asensio, Esther Arqués i Dolors Batista. 
El premi RECERCA INFERMERA ESCOLAR ’19 per la millor tesis doctoral, va 
ser per Raquel Ayuso Margañón i pel millor treball final de màster va ser per 
Pilar Girbal Portela 
Els premiats com a millor comunicació oral van ser Vanessa Cruz Muñoz, 
Marta Urquizu Rovira, Mª Victòria Valls Ibáñez, Eva Royo Jiménez, Marta 
Sebastián Prieto i Montserrat Urquizu Rovira amb el treball titulat 
Conocimientos y habilidades de los docentes ante una hipoglucemia i la 
segona posició va ser per Clàudia Vives Maffiotte, Marta Belencoso i Eulàlia 
Oriol amb el seu treball Creació de l’Agent de Salut Comunitari Infanto-Juvenil 
dins de l’EAP. Els guanyadors pel millor treball en format pòster van ser per 



Jordi Torralbas Ortega, Victoria Valls Ibañez, Marta Llorens Capdevila, 
Joaquim Puntí Vidal, Vanessa Cruz Muñoz i María Sánchez Fernández amb 
el seu treball Disconformidad de Género en la Condición del Espectro Autista i 
en segon lloc el premi se’l va endur Olatz Villate Montoya i Mar Sánchez Ruiz 
amb el seu pòster titulat Importancia de enfermería en salud escolar. 


