
Infermeres escolars, Infermeres del Programa Salut i 

Escola, Infermeres Pediàtriques, Infermeres amb 

l’especialitat de Pediatria, Infermeres d’Atenció 

Primària, i en general a totes aquelles infermeres que 

vulguin obtenir coneixements en la infermeria i salut 

escolar. 

CURS D’INFERMERIA I SALUT ESCOLAR  

ALS CENTRES EDUCATIUS 

Aquest curs va adreçat a: 

“Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada 

de les Professions Sanitàries  i la Comisión de Formación 

Continuada del Sistema Nacional de Salud” 

8,6 crèdits (CCFPS) 

Registro: 09/026453-IN 

 

Observacions:  

 Per acreditar el curs cal que tots els treballs s'enviïn seguint 

les indicacions dels tutors de el curs. 

 És necessari comptar amb un mínim 10 alumnes per obrir el 

curs. 

 Imprescindible estar al corrent amb les quotes. 

Termini d’inscripcions: fins el 21 de maig de 2021  

Formulari d’inscripció 

 

 

 

 

*Especificar nom complert tal com apareix al vostre DNI. 

*L’accés a la plataforma i el certificat del curs s’enviaran al correu 

electrònic especificat al formulari a nom de la persona registrada.  

Característiques del curs 

Objectius  generals: 

Formació orientada a l’adquisició d’habilitats i 

coneixements sobre metodologia i pràctica, que 

permeti a les infermeres desenvolupar les tasques 

adients pel que fa a les competències assistencials, 

d’educació i promoció de la salut, als centres escolars i 

instituts. 

Objectius específics:  

 Desenvolupar les competències d’infermeria en el 

món escolar. 

 Fomentar l’atenció integral de la infermera a les 

necessitats en salut de tota la comunitat 

educativa (alumnes, pares, mestres). 

 Treballar la metodologia pedagògica en el camp 

de l’ educació i la promoció de la salut a l’escola i 

als instituts. 

 Aprendre a assessorar i gestionar la salut del 

centre 

Modalitat: online / Moodle 

Hores: 100h online 

Data d’inici: 26 de maig de 2021. 

Data màxima de finalització: 30 de gener 2022. 

Mínim alumnes: mínim 10, màxim 50 alumnes.  

Inscripcions 

https://forms.gle/phnYeKPJeCYhW4qE7


Entitat bancaria: 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: 

 Especificar el nom de l'interessat/da i el concepte al rebut de 
pagament.  
Exemple: María Valle-CursEnfe. 

 No s'emetrà cap accés a la plataforma, si la quota d'inscripció no 

és abonada abans de la data d’inici del curs. 

Quotes d’inscripció 

1. Introducció a la Infermeria i a la Salut Escolar. 

1.1- Coneixement de la situació de la infermeria i salut 
escolar a nivell català, espanyol  i internacional. 

1.2- Competències i funcions de la infermera escolar 
segons regulació del Consejo General de Enfermería de 
España. 

1.3-  Coneixement i interrelació de la infermera amb la 
comunitat educativa. 

1.4- Planificació organitzativa de la infermera dins 
l’escola. 

1.5- Escoles inclusives. 

1.6- Lectures complimentaries.  

1.7- Preguntes tipo test (1ª avaluació). 

2. Prevenció, promoció i educació per la salut als 
centres educatius. 

2.1- Pedagogia aplicada a l’educació i promoció per la 
salut a les escoles. 

2.2- Promoció  de la salut a l’escola per a obtenir hàbits 
saludables des de la infància fins l’adolescència. 

2.3- Treballar l’EpS a les escoles per pares, mestres, 
alumnes i entorn social. 

2.4- Programa PESEI. (Proposta de promoció de la salut a 
totes les escoles d’Europa). 

2.5- Lectures complimentaries. 

2.6- Preguntes tipo test (2ª avaluació). 

3. Coneixement i atenció a les malalties i 
urgències més freqüents a l’escola. 

3.1- Material bàsic al consultori d'infermeria i 
farmacioles de primers auxilis als centres educatius. 

3.2- Valoració i diagnòstic de la infermera, l’escola i 
l’entorn. 

3.3- Protocols d’infermeria a l’escola. 

3.4- Malalties escolars més freqüents.  

3.5- L'assistència sanitària a l'escola amb nens amb 
necessitats especials. 

3.6- Lectures complimentaries. 

3.7- Preguntes tipo test (3ª avaluació). 

Planificació del curs 

Consultes al correu electrònic: 

cursoenfescolar@gmail.com  

Preu: 150 euros* (*50% alumne i 50% a facturar a 

CODITA). 

Preu final alumne: 75 euros (col·legiat amb les 

quotes al corrent). 

Cap escola sense infermera! 

mailto:cursoenfescolar@gmail.com

