
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. 

Públic general 250€ 

Col·legiats COIGI 140€ 

CURS D’INFERMERIA I SALUT ESCOLAR  

ALS CENTRES EDUCATIUS  

Generals: 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. 

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. 

 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.        |        Total hores: 100h. 

Tutores: Eva del Campo  y Gràcia Soler. 

Inici curs:  22 de desembre de 2022. 

Finalització:  15 de desembre de 2023. 

Acreditació: 8,8 crèdits 

cursoenfescolar@gmail.com  

gicoi@coigi.cat 

Públic objectiu 

Objectius del curs 

Característiques del crus Quotes d’inscripció Termini d’inscripcions 

Informació i consultes 

Del  21 de novembre al 19 de desembre 2022. 

COIGI subvencionarà al 100% la quota d’inscripció de les primeres 20 

alumnes enregistrats. 

IMPORTANT: La quota aplicable per als registres fora de subvenció es manté en 140€ 

(l’abonament correra a càrrec del alumne). 

Registres al correu: gicoi@coigi.cat 



CURS D’INFERMERIA I SALUT ESCOLAR  

ALS CENTRES EDUCATIUS  

Continguts del curs 

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). 
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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). 
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ATENCIÓ ASSISTENCIAL A LAS ENFREDADES I 

URGÈNCIES 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). 
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