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Especialitats

ÀMBIT
PROFESSIONAL

Infermera escolar
 

Infermera de pràctica
avançada

 

Reconeixement:
 

Categoria
professional A1

FORMACIÓ

PARTICIPACIÓ

FORMACIÓ 

ÈTICA
PROFESSIONAL 

Compromís per la lluita contra
la violència masclista i
estereotips de gènere

 

 

Formació específica en
recerca

Suport a la recerca
documental i anàlisi de dades

Enfortir aliançes amb la
Facultat d'Infermeria de la UdG

 

 

 Recollir les necessitats
formatives

Actualització periòdica dels
cursos, màsters, post-graus ,etc

Participar en el foment de la
innovació

Formació actualitzada de
cursos d'interès professional

 

Promoure el codi d'ètica 
Incentivar espais per a la

reflexió
Compromís en la lluita contra

l' intrusisme professional
 

 

 

 

Elaboració i difusió de
memòries de les activitats

que es realitzin
 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia
Crear xarxes entre diferents

coŀlegis d’infermeria i d’altres
disciplines 

 

 

 

 

COL.LEGI
PROFESSIONAL Transparència

 

 

 

Suport emocional i
gestió de l'estrès

 

 Ajuda 
Humanitària 

 

Garantir una bona
salut i benestar

 

RECERCA

IGUALTAT

Monitorar als infermers novells
Facilitar espais de treball dins

de la pròpia seu col.legial
Crear noves comissions

Promoure la transformació
digital del col.legi,amb la

utilització de les noves
tecnologies i xarxes socials

 

Publicació periòdica
d’ingressos i despeses
Enfortir aliançes amb

les universitats i altres
intitucions

 

SUPORT

Col.legiades
 
i

Col.legiats

ARA ÉS EL MOMENT INFERMERES!
LLUITEM PEL PRESENT DE LA PROFESSIÓ A GIRONA.

VOTA N'S I FORMA’N PART.
 



CANDIDATURA IMPULS PEL CANVI
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Measurable

Realistic Timely

Potenciar la presència d’infermera en tots els àmbits: assistencials, gestió, presa de decisions.
Promoure estratègies que afavoreixin la visibilització del lideratge infermer en les cures i necessitats de salut de les persones.
Participació en tots els fòrums relacionats amb la professió infermera que potenciïn   els nous rols i el reconeixement de les
especialitats en l’àmbit professional i laboral.
Informar els col·legiats de les novetats i compartir les informacions d’aquests fòrums.
Treballar pel reconeixement de la categoria professional A1.
Aconseguir el reconeixement de les Especialitats. 
Impulsar la instauració de la figura de la Infermera Escolar.
Reconèixer i regular la Infermera de Pràctica Avançada (IPA). 
Potenciar els espais de reflexió professionals, tant dins dels centres, com entre els diversos àmbits assistencials.
Analitzar la ràtio infermera-persona atesa, de tots els àmbits assistencials.
Treballar per millorar les taxes poblacionals de cobertura infermera segons l'espai europeu la ràtio infermera - persona atesa, de
tots els àmbits.
Reivindicar la millora de l’actual regulació en la valoració dels mèrits professionals.
Potenciar i agilitzar la prescripció Infermera dins del marc legal existent. Conèixer les barreres i facilitadors que es troben els
professionals per realitzar accions de millora.
Fomentar els entorns de treball saludables.
Visibilitzar la cartera de serveis de les infermeres.
Treballar per a l'actualització de les noves competències infermeres.
Treballar per millorar la precarietat laboral i el foment de l'estabilització.
Fomentar els programes de prevenció de les agressions als professionals.

ÀMBIT PROFESSIONAL
Ara és el moment infermeres!

Lluitem pel present de la professió a Girona.
Votan's i forma’n part.

 



Measurable

Realistic Timely

Compromís en la lluita contra violència masclista i els estereotips de gènere participant
activament en els diversos fòrums i creant xarxa amb el departament d’igualtat i feminismes,
l’institut català de les dones i l’observatori d’igualtat de gènere.
Promoure la participació de professionals experts en violència masclista, la perspectiva de
gènere i les sexualitats diverses.
Promoure la recerca infermera amb perspectiva de gènere.
Compromís per la lluita contra la violència, discriminació i prejudici per raó d’identitat de
gènere i/o orientació sexual participant activament en els diversos fòrums i creant xarxes
amb les diferents entitats i associacions en defensa dels drets de les persones LGTBIQ+.
Creació d’una comissió de violència masclista i violència per raó d’identitat de gènere i/o
orientació sexual.
Promoure la integració de la perspectiva de gènere i les sexualitats diverses en les cures
infermeres.
Fomentar la igualtat entre les diferents disciplines de la salut.

IGUALTAT
Ara és el moment infermeres!

Lluitem pel present de la professió a Girona.
Votan's i forma’n part.

 



Measurable

Realistic Timely

Promoure la cultura d’investigació, potenciant la recerca infermera per adquirir i/o augmentar el coneixement i
que aquest es pugui aplicar en millorar la pràctica assistencial i proporcionar cures basades en l'evidència.
Conèixer les necessitats i prioritats de les col·legiades i col·legiats de Girona en matèria de recerca.   
Proporcionar formació en recerca, adaptada a les realitats, les necessitats i circumstàncies científiques del
moment, que ajudin a les infermeres a desenvolupar els seus projectes i estudis.
Oferir recursos, programes i eines que permetin analitzar els resultats de la recerca.
Donar suport econòmic, a través de beques i ajuts, per dur a terme projectes de recerca i potenciar els
investigadors principals que debuten en la recerca.
Fer difusió d’altres oportunitats de finançament de la recerca.
Donar visibilitat a tots aquells projectes liderats per infermeres, duent a terme una trobada anual.
Oferir una Comissió de Recerca propera i involucrant a les infermeres en potenciar la recerca.
Enfortir les aliances entre la Universitat de Girona (UdG) i altres Instituts d’Investigació.  
Suport de recerca documental, potenciant les sinergies amb les institucions implicades, per a la recerca
accessibles i de gran utilitat per les col·legiades i col·legiats. 
Col·laborar amb altres entitats relacionades amb la salut, societats científiques i multidisciplinàries. 
Informar i ajudar a formalitzar l'avaluació de les convocatòries d'ajuts en recerca i innovació del Pla estratègic
de recerca i innovació en salut.
Contribuir a la consolidació de grups de recerca Infermera.

RECERCA
Ara és el moment infermeres!

Lluitem pel present de la professió a Girona.
Vota i forma’n part.

 



Measurable

Realistic Timely

Recollir les necessitats formatives de les col·legiades i col·legiats mitjançant enquestes
d’opinió.
Proporcionar formació acreditada mitjançant cursos d’actualitat i d’interès pel col·lectiu
en funció de les necessitats del moment, ja sigui activitats presencials com a distància
facilitant l’accessibilitat.
Millorar la difusió de la formació organitzada pel COiGI.
Participar en el foment de la innovació mitjançant projectes i participant amb altres
centres per generar coneixement.  
Enfortir les aliances amb la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona.
Impulsar la formació universitària de postgrau (postgrau, màster i doctorat).
Actualitzar i difondre periòdicament els cursos de formació, màsters i postgrau que es
realitzen en la província de Girona i altres àmbits d'interès dels professionals. 
Oferir ajudes especials per la realització de màsters i postgrau, segons els requisits
establerts a la convocatòria.

FORMACIÓ
Ara és el moment infermeres!

Lluitem pel present de la professió a Girona.
Votan's i forma’n part.

 



Measurable

Realistic Timely

Potenciar la col·laboració i participació dels professionals interessats en les diferents activitats
del col·legi (jornada, taules rodones, seminaris web…).
Facilitar espais de treball dins de la mateixa seu col·legial. 
Realitzar enquestes per conèixer les opinions de les col·legiades i col·legiats en els diferents
àmbits (formació, fòrums professionals, necessitats…).
Promoure la transformació digital del col·legi, amb la utilització de les noves tecnologies i les
xarxes socials per facilitar i potenciar la participació.
Crear noves comissions que responguin a les necessitats dels col·legiats i col·legiades.
Informació periòdica de les accions que porta a terme el COIGI. 
Cooperació internacional. Assessorar el col·lectiu sobre temes de cooperació i mobilitat
professional. 
Crear espais d’intercanvi d’experiències entre professionals.
Posar en marxa una jornada de portes obertes per donar a conèixer la seu col.legia’l i la seva
cartera de serveis.

PARTICIPACIÓ
Ara és el moment infermeres!

Lluitem pel present de la professió a Girona.
Votan's i forma’n part.

 



Measurable

Realistic Timely

Elaborar un Pla d’acció pel suport psicològic.
Ajudar als professionals a millorar les seves competències digitals.
Donar a conèixer l’assessorament jurídic i fiscal.

SUPORT
Ara és el moment infermeres!

Lluitem pel present de la professió a Girona.
Votan's i forma’n part.

 



Measurable

Realistic Timely

Apropar l’ètica i la bioètica a les i els professionals.
Promoure el codi d’ètica de les infermeres i infermers de Catalunya com a base d’unes
cures infermeres ètiques i de qualitat.
Incentivar els espais de reflexió ètica, promovent la participació de les i els professionals.
Incentivar la participació de professionals experts en ètica i bioètica.
Compromís en la participació activa i en la creació de xarxes en els diferents fòrums i
entitats.
Promoure la presència de les infermeres i els infermers en els comitès d’ètica i bioètica.
Comissió deontològica amb infermeres i infermers de diferents àmbits per compartir
diverses realitats ètiques.
Incentivar la formació en ètica i bioètica.
Compromís en la lluita contra l'intrusisme professional.
Assessorament en els aspectes ètics de la recerca.

ÈTICA PROFESSIONAL
Ara és el moment infermeres!

Lluitem pel present de la professió a Girona.
Votan's i forma’n part.

 



Measurable

Realistic Timely

Promoure la transparència mitjançant: 

Enfortir les xarxes entre diferents col·legis d’infermeria i d'altres disciplines. 
Consolidar sinergies amb diferents institucions (universitats, centres sanitaris,...).
Revisar i ampliar els convenis.
Millorar la funcionalitat de la pàgina web del COiGI.
Acompanyar a les infermeres i infermers de nova graduació, recollint les seves
necessitats i responent als seus dubtes referents a la col·legiació i la funcionalitat del
COIGI.
Dinamitzar les comissions existents i crear-ne de noves segons les necessitats dels
professionals.

           Informació i difusió de les activitats que es realitzin al COiGI.
           Publicació periòdica d’ingressos i despeses.
           Fòrum de transparència on el col·legiat pugui preguntar, donar propostes de millora.
           Utilització eficient dels recursos.

COL.LEGI PROFESSIONAL
Ara és el moment infermeres!

Lluitem pel present de la professió a Girona.
Votan's i forma’n part.

 



Measurable

Realistic Timely

SUGGERIMENTS
Ara és el moment infermeres!

Lluitem pel present de la professió a Girona.
Votan's i forma’n part.

 

impuls.pel.canvi@gmail.com@impuls.pel.canvi@impulspelcanvi

Ajuda’ns a impulsar el canvi. VOTA’NS i forma’n part!!!

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris i suggeriments al nostre
correu electrònic i a les xarxes social.


