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Objectius:  Objectiu  general:  

Gestionar de forma integral els motius de consulta de les persones ateses per la 

infermera familiar i comunitària a l’atenció primària.  

Objectius específics: 

Conèixer el concepte de GID i la normativa que la regula. Reflexionar sobre el marc 

competencial de la infermeria. Conèixer les experiències desenvolupades a diferents 

proveïdors de serveis d’atenció primària i debatre sobre models organitzatius. Adquirir 

els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar un programa de GID amb 

garanties de qualitat i seguretat. 

Durada:  18 hores (3 jornades) 

Participants:  16 participants (grups mes grans consultar) 

Dates:  a determinar  

Horari:  a determinar: matins o tardes 

Lloc:  COIB - C. Pujades, 350 - Barcelona | AIFICC - Balmes, 172 - Barcelona 

 a territori previ estudi de les necessitats 

Acreditació:  activitat acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions 

Sanitàries (CCFCPS) amb 2,9 crèdits. 

Aules:  necessari poder compartimentar l’aula en 2 espais separats el 2n i 3r dia. 

Material:  es necessiten dues lliteres. 

Comentaris:  els participants cal que portin roba còmode i fonendoscopi. 

Contacte:  Sonia Navarro - snavarro@coib.cat 

 Enric Mateo - enricmateo@gmail.com 

Preu:  per grup: 

  a les aules del COIB o AIFICC: -- 

  a territori: -- 

 individual:  

  col·legiat COIB: -- 

  soci AIFICC:  -- 
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Contingut teòric:  Primer dia: 

• Presentació: el perquè d’aquest curs. Dinàmica de les sessions. 

• Gestió infermera de què? 

• Marc normatiu: concepte de GiD. 

• Marc competencial: què pensem, quines pors i quins dubtes tenim. 

• Debat obert entre els participants. 

Segon dia: 

• Models organitzatius i concepte de GID: el treball en equip. 

• Procés infermer:valoració, diagnòstics i pla terapèutic. 

• Exploració física a l’edat adulta . 

Tercer dia: 

• Exploració física a l’edat pediàtrica i exploració psicoemocional. 

• Resolució de casos clínics, mitjançant l’ABP, en edat adulta i pediàtrica. 

• Anàlisi metaplan grupal, reflexions finals i cloenda. 
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Equip docent:  Enric Mateo Viladomat (coordinació) 

- Infermer d’atenció primària. EAP Can Bou – CASAP 

- Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

- Vocal d’Infermeria Familiar i Comunitària del Col·legi Oficial d’infermers i infermeres de 

Barcelona (COIB) 

- Tutor residents especialitat d’infermera familiar i comunitària. Direcció General de 

Planificació i Recerca en Salut (DGPRS) 

 Núria Cuxart Ainaud 

- Infermera. Degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 

- Directora de programes del COIB 

- Professora de la Universitat Ramon Llull (URLL) i de la Universitat de Barcelona (UB) 

 Francisca Pavón Rodríguez 

- Infermera d’atenció primària. EAP Can Bou – CASAP 

- Membre del grup de gestió infermera de la demanda de l'AIFICC 

 Marta Calabia Martínez 

- Infermera d’atenció primària. EAP Can Bou – CASAP 

- Membre del grup de gestió infermera de la demanda de l'AIFICC 

 Miquel Álvarez Monterroso 

- Infermer d'urgències d’atenció primària. Coordinador del CUAP Castelldefels – CASAP 

- Infermer consultor. Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) 

 Alba Brugués Brugués 

- Infermera. Adjunta a la direcció de CASAP 

- Presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) 

- Directora del curs de fonaments conceptuals de la infermera familiar i comunitària. DGPRS 

 Glòria Jodar Solà 

- Infermera Dra. per la Universitat de Barcelona. Vicepresidenta del COIB 

- Directora de l’EAP de Sant Andreu de la Barca – ICS 

- Professora associada de la Universitat de Barcelona 

 


