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El Màster en Infermeria Escolar és un programa impulsat pel Col·legi Oficial
d'Infermeres i Infermers de Tarragona i per l'Institut de Formació Contínua
de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), entitat a través de la qual la
Universitat de Barcelona duu a terme programes innovadors en el marc de
la formació continuada. Aquest màster s'imparteix en modalitat
semipresencial, combinant una part teòrica on-line amb tallers pràctics
presencials.
El programa neix amb l'objectiu de capacitar al professional de la
infermeria en l'acompliment de les diverses funcions que es poden dur
a terme en l'àmbit escolar, proporcionant-li els coneixements, habilitats
i destreses necessàries. Entre aquestes funcions, destaquen:
 L'educació per a la salut dirigida a tota la comunitat educativa.
 L'atenció integral de totes les malalties físiques i psíquiques.
 El control i seguiment de malalties cròniques.
 L'atenció immediata davant d'urgències i emergències.
 El control d'una alimentació equilibrada.
 La prevenció i detecció precoç dels problemes de salut més rellevants
a l'edat escolar.
 L'assessora/consellera.
 La coordinació i gestió de temes sanitaris.
Aquestes funcions es duen a terme oficialment per les infermeres
escolars en molts països de la Unió Europea i de la resta del món des
de fa dècades. A Espanya, la infermera escolar està institucionalitzada
a tots els col·legis d'educació especial, i actualment s'està introduint
progressivament als col·legis ordinaris d'algunes comunitats autònomes.
DESTINATARIS
Diplomats o graduats en
infermeria interessats en el
coneixement de les
problemàtiques de salut i de
l'atenció i cures dels nens/es i
adolescents dins de l'àmbit
escolar, així com amb interès en
la investigació i desenvolupament
de la Infermeria Escolar.
OBJECTIUS
Acció formativa orientada a
l'adquisició i/o actualització dels
fonaments teòrics i els
instruments metodològics que
permeten a l'infermer/a escolar
dissenyar i desenvolupar accions
formatives i/o assistencials al
centre escolar, de manera
fonamentada i competent.
Objectius específics que han
d'assolir els professionals de la
infermeria que realitzin aquest
màster:

 Analitzar els elements clau que
conformen el fet pedagògic per
tal d'aclarir-ne el sentit, i
apropar-se a una comprensió
més profunda de la pràctica de
l'educació per a la salut en el
centre escolar.
 Conèixer l'univers conceptual
dels elements implicats en el
disseny i desenvolupament del
procés d'ensenyament i
aprenentatge en totes les
etapes del cicle vital.
 Conèixer i analitzar diverses
modalitats i estratègies
d'ensenyament, i la seva possible
aplicació en el centre escolar.
 Adquirir les habilitats i les
destreses necessàries per a dur
a terme intervencions de
prevenció i promoció de la salut a
l'escola i a la comunitat.
 Revisar i actualitzar
estratègies, programes i
recursos multimèdia relacionats
amb la promoció i l'educació
per a la salut a l'escola.

PROGRAMA
MÒDUL 1. FORMACIÓ DE
FORMADORS EN SALUT
(15 ECTS)

 El/la formador/a: coneixements
i habilitats.
 La noció de l'aprenentatge adult
i el concepte de formació.
 La planificació de la formació.
 Modalitats i estratègies de
formació.
 Estratègies de comunicació.
 Dinàmica de grup i treball en
equip d'EPS.
 L'avaluació de la formació.
MÒDUL 2. SALUT ESCOLAR
(20 ECTS)

 Referents teòrics i legislatius
de la infermeria escolar.
 L'estructura del sistema
educatiu.
 La transmissió de valors i
habilitats per a la vida com a
fonaments d'una conducta
saludable.
 Conductes addictives: actuació
en els diversos nivells de
prevenció.
 Educació afectivosexual.
 Alimentació i nutrició
saludables: prevenció de
l'obesitat infantil.
 Higiene i ergonomia.
 Prevenció i detecció precoç de
situacions de risc i malalties més
freqüents a l'edat escolar.
 Infermeria en col·legis
d'educació especial.
 Accidents, urgències i
emergències en el medi escolar.

MÒDUL 3. MÈTODES
D'INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA
(15 ECTS)

 Tradicions d'investigació en
infermeria.
 Infermeria basada en l'evidència
i la seva relació amb la
investigació.
 Dissenys i estratègies
d'investigació quantitativa.
 Anàlisi de dades quantitatives.
 Dissenys i estratègies
d'investigació qualitativa.
 Anàlisi de dades qualitatives.
 Rigor, ètica i credibilitat en la
investigació en infermeria.
MÒDUL 4. ELABORACIÓ DEL
PROJECTE FINAL DE MÀSTER
(10 ECTS)

 Fases i elements d'un projecte
d'investigació.
 Estratègies de recerca
documental.
 Difusió i disseminació de la
investigació.
 Elaboració de projectes
d'investigació en educació per a
la salut a l'escola.
 Elaboració de projectes
d'educació per a la salut a
l'escola.
 Redacció i presentació de
projectes d'investigació en
educació per a la salut a l'escola.

QUADRE DOCENT
Dr. José Luis Medina Moya.
Infermer. Llicenciat en Pedagogia.
Doctor en Filosofia i Ciències de
l'Educació. Professor Titular
d'Universitat. Departament de
Didàctica i Organització
Educativa. Facultat de Pedagogia
(UB). Coordinador del programa
de doctorat Diversitat i Canvi en
Educació de la UB.
Dra. M. Teresa Icart Isern.
Catedràtica de l'Escola
Universitària d'Infermeria.
Departament d'Infermeria de
Salut Pública, Mental i
Maternoinfantil (UB). Especialista
en Investigació en Infermeria i
Salut.
Dr. Paulino Carnicero Duque.
Professor Titular d'Universitat.
Departament de Didàctica i
Organització Educativa. Facultat
de Pedagogia (UB). Especialista
organització i gestió dels centres
educatius.
Dra. Beatriz Jarauta Borrasca.
Professora Lectora. Departament
de Didàctica i Organització
Educativa. Facultat de Pedagogia
(UB). Especialista en formació de
professionals i currículum en
l'Educació Infantil i Primària.
Dra. Nuria Serrat Antolí.
Professora Lectora. Departament
de Didàctica i Organització
Educativa. Facultat de Pedagogia
(UB). Especialista en formació de
professionals i en les
organitzacions.
Dra. Trinidad Mentado Labao.
Professora Lectora. Departament
de Didàctica i Organització
Educativa. Facultat de Pedagogia
(UB). Especialista en educació
superior i formació docent.
Dra. Zoia Bozu. Professora
Lectora. Departament de
Didàctica i Organització
Educativa. Facultat de Pedagogia
(UB). Especialista en educació
superior i formació docent.

Sra. M. Rosa Rozas García.
Professora Titular de l'Escola
Universitària d'Infermeria .
Departament d'Infermeria de
Salut Pública, Mental i
Maternoinfantil (UB). Especialista
en TICS i Salut.
Sra. Isabel Montiel. Diplomada en
Infermeria. Postgrau de grups en
Salut Mental. Màster en
Infermeria escolar (UB). Infermera
de l'Hospital de Dia d'Adolescents
de Santa Coloma de Gramenet de
la Fundació Vidal i Barraquer.
Sra. Silvia Trescastro. Diplomada
en Infermeria. Màster en
Infermeria Escolar (UB). Certificat
d'aptitud pedagògica per a la
docència. Infermera de serveis
especials a l'Hospital General
Universitari d'Alacant. Agència
Valenciana de Salut.
Sra. Natalia Mascarell. Diplomada
en Infermeria. Màster en
Infermeria Escolar (UB). Infermera
a l'Hospital General Universitari
d'Alacant. Agència Valenciana de
Salut.
Sra. Olga Martínez Peinado.
Diplomada en Infermeria.
Especialista en Infermeria del
Treball. Màster en Infermeria
Escolar (UB).
Sr. Salvador Sáez. Professor
Titular de lEscola Universitària
dInfermeria de la Universitat de
Lleida.
AVALUACIÓ
Per a obtenir la titulació d'aquest
màster, els participants han de
respectar i complir els requisits
següents pels quatre mòduls del
programa:
1. Haver realitzat com a mínim un
80% dels continguts del
màster.
2. Fer totes les activitats
d'aprenentatge i els tests que
composen el programa.
3. Entregar els treballs i activitats
d'aprenentatge dins dels
terminis indicats.
4. Superar les avaluacions.

INSCRIPCIÓ
1. S'ha de formalitzar la inscripció
dins del termini establert. En el
moment en què es cobreixin les
places disponibles es tancarà la
inscripció.
 Dates de preinscripció: del 25
de juny al 6 de juliol de 2012.
 Dates de matriculació: del 27
d'agost al 15 de setembre de
2012.
2. Per a inscriure's i beneficiar-se
del preu pels col·legiats/des, és
imprescindible estar al corrent
del pagament de les quotes
col·legials.

4. Si la persona interessada ha fet
la reserva de plaça però no el
pagament, i preveu que no
realitzarà finalment el programa,
ha d'avisar per telèfon a la
Secretaria del Col·legi per tal que
aquesta pugui facilitar la plaça
a una altra persona interessada.
Per a més informació cal posarse en contacte amb la Sra. Fina
García a través de l'e-mail
formacio@codita.org o trucant
directament a la seu del Col·legi
en el telèfon 977 23 95 19.

3. Procediment de matrícula:
 Mitjançant ingrés al Banc
Santander al número de compte
0049-1064-40-2710139305.
 Un cop realitzat el pagament,
s'haurà de fer arribar el
comprovant al CODITA per e-mail
formacio@codita.org o a través
del fax 977 22 09 08.
DADES DEL CURS
DIRECCIÓ
Dr. José Luis Medina Moya.
Infermer. Llicenciat en Pedagogia.
Doctor en Filosofia i Ciències de
lEducació. Professor Titular del
Departament de Didàctica i
Organització Educativa de la
Universitat de Barcelona.
Coordinador del programa de
doctorat Diversitat i Canvi en
Educació de la Universitat de
Barcelona.
TITULACIÓ
Màster en Infermeria Escolar per
l'Institut de Formació Contínua
de la Universitat de Barcelona.
Curs dissenyat segons les
directrius de l'Espai Europeu
d'Educació Superior i equivalent
a 60 crèdits ECTS.
MATRÍCULA
Col·legiats/des del CODITA: 2.000 
No col·legiats/des: 2.500 

DURADA I CALENDARI
El programa té una durada d'un
any natural, de l'1 d'octubre de
2012 al 31 d'octubre de 2013.
Inclou deu tallers presencials
mensuals en les següents dates:
3 octubre 2012,
7 novembre 2012,
12 desembre 2012,
9 gener 2013,
6 febrer 2013
6 març 2013,
3 abril 2013,
8 maig 2013,
5 juny 2013 i
3 juliol 2013.

LLOC D'IMPARTICIÓ
Las sessions presencials tindran
lloc a la seu del Col·legi Oficial
d'Infermeres i Infermers de
Tarragona:
Av. Pau Casals, 13, planta 5.
43003, Tarragona.

Nota: Places limitades. Limport pagat en concepte de reserva de plaça i/o matrícula només es
retornarà en el cas de no haver estat admès o bé danul·lació del curs. LIL3 es reserva el dret
danul·lar un programa amb 10 dies dantelació, per raons docents i/o acadèmiques.

SEGUEIX-NOS A:

IL3-UB, Institut de Formació Contínua
Universitat de Barcelona
Districte 22@
C/ Ciutat de Granada, 131.
08018 Barcelona

Descobreix-lo i amplia
tota la informació a:

