Presentació
L'Associació Científica Espanyola d'Infermeria i Salut Escolar (ACEESE), neix com a marca nacional, fruit de la feina des
de fa anys al nostre país entre SCE3 (Societat Científica Espanyola d'Infermeria Escolar) i ACISE (Associació Catalana
d'Infermeria i Salut Escolar).

Objectius


La implantació de la Infermera Escolar en tot el territori nacional espanyol, treballant de forma consensuada amb
totes les comunitats i professionals que treballen directament o indirecta en infermeria escolar.



Impulsar accions consensuades per aconseguir la seva implementació en tots els centres escolars.



Compartir experiències i treballar el marc de treball de la infermeria escolar.



Realitzar protocols a través d'una investigació acordada i aplicable per a totes les comunitats.



Intercanviar experiències a escala internacional per tal conèixer els diferents models de desenvolupament i
aplicació de la infermeria escolar en altres països, i que puguin convertir-se en marc d'actuació a Espanya.



Defensar els drets en la cura i atenció a la salut de la infància i adolescència, per tractar-se d'un dels sectors més

vulnerables de la societat.



Treballar per a l'educació per a la salut a les escoles segons el marc europeu, perquè l'assignatura d'educació per

a la salut a les escoles s'afegeixi al currículum escolar, per tal d'empoderar els futurs adults.



Fer visible el treball de la infermera escolar en la societat.

¿Què pretén aconseguir ACEESE en posicionar-se en l'àmbit nacional espanyol?
ACEESE té la finalitat d'impulsar la Infermeria Escolar a escala nacional i donar suport a totes les comunitats que
disposen d'associacions relacionades amb aquest camp. Així mateix, es busca donar suport a aquelles comunitats
que encara no disposen d'aquest tipus d'entitat, però que treballen per donar visibilitat a la Infermera Escolar.
Busquem crear una xarxa d'infermeres i infermers escolars en l'àmbit nacional que faciliti la comunicació i col·laboració
professional. El principal objectiu d'aquesta xarxa és el de conèixer les experiències i situacions laborals de cada

comunitat autònoma, compartir coneixements i recollir informació sobre les necessitats i dificultats en el dia a dia de la
Infermeria Escolar. Amb això, volem aconseguir donar una resposta unificada i brindar un treball eficaç i de qualitat
assistencial.
Treballem en una proposició de llei per presentar-la davant el Govern, amb el propòsit de sol·licitar la implementació
de la Infermera Escolar en tots els centres educatius. Alhora, treballem en l'elaboració d'un pla d'integració de la

Infermeria Escolar per facilitar-ne procés.

Quins són els valors d'ACEESE?
Els nostres valors emanen del codi deontològic de la nostra professió. Aquests valors es basen en la responsabilitat, la
col·laboració, el treball en equip, l'equitat, la qualitat, l'eficàcia i la calidesa humana. Estem compromesos a oferir

una atenció bioèticamente correcta en la cura de la població escolar i en l'educació per a la salut.
Les actuacions d'Infermeria Escolar estan centrades des de la primera infància fins a l'adolescència, en l'atenció diària
i constant, així com en el tracte directe amb la resta de la comunitat educativa.

Habilitats i capacitats de la infermera escolar



Capacitat de vetllar i tenir cura de la salut de tota la comunitat educativa, dins de l'escola i de l'entorn social i
familiar.



Comprensió de les funcions que ha de desenvolupar en una societat multicultural.



Percepció de la nostra societat canviant; comprèn els canvis referents als conceptes, les interpretacions i els
problemes de salut i la seva repercussió en nens i adolescents.



Promoció de les interaccions socials dins i fora de l'escola.



Empatia amb nens i adolescents.



Aportació de cures i assistència a nens i adolescents amb una salut fràgil (malalties, pluripatologies, discapacitats).



Cura i assistència a nens i adolescents en risc d'exclusió social.



Investigació en temàtiques relacionades amb la salut infantil i adolescència.

T'interessa formar part d'ACEESE?
Per construir un pilar important per a la societat i per a la nostra infermeria, pots col·laborar activament i participar en
aquest gran projecte donant-te d'alta com a soci/sòcia o per mitjà d'un donatiu.

Plana web ACEESE

Plana web ACISE
Formulari Soci ACEESE
aceese.nacional@gmail.com

Formulari Soci ACISE
acise.2015@gmail.com
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