COMITE ORGANITZADOR
Facultat d’infermeria Universitat Rovira i Virgili - (URV)
Universitat de Manresa - (umanresa)
Universitat de Vic - (uvic)
Universitat d’Andorra - (uda)
ESTUDIANTS
COMUNICACIÓ
Jazmina Rodriguez (URV-CTE) Alba Roca (URV)
Marta Piñana (URV-SBP)
Mònica Torra (umanresa)
Mireia Camañes (umanresa)
Raquel Guillen (umanresa)
Alba Asperó (uvic)
Valentina Osorio (uvic)
Rajaa El Klai (uvic)
Miriam Callao (uvic)

COMITE CIENTÍFIC

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Barbara Coloma (URV)
Jessica Capera (URV)
Laia Raigal (URV)
Rosa Raventos (URV)
Georgina Casanova (URV-CTE)
Silvia Reverté (URV-CTE)
Emilia Chirveches (UVIC)
Xavier Palomar (UVIC)
Ester Colillas Malet (umanresa)
Marina Mateu Capell (umanresa)
Núria Obradors Rial (umanresa)
Montserrat Vila (umanresa)
Montserrat Aldomà (UDA)
Sara Esqué (UDA)
Olga Travesset (UDA)

Preu d’inscripció: estudiants 35€
professionals 80€

SEU DE LA JORNADA
Universitat Rovira i Virgili. Campus Catalunya
Avinguda Catalunya 35, 43002 Tarragona

La quota inclou certiﬁcat d’assistència,
documentació, esmorzar i dinar.
Cal inscriure's a la jornada i fer el pagament
via transferència o Paypal indicant Jornada
ADEIC i el nom de l'assistent.
La data d’inscripció s’obrirà el 21 de gener
ﬁns al 2 de marc de 2020. La inscripció no es
considerarà vàlida ﬁns que no es faci efectiu el
pagament.
Per a més informació podeu posar-vos en
contacte amb Alba Roca al correu electrònic
alba.roca@urv.cat
ó al telèfon 972 299 426

Fem visible
l'invisible
2

Dilluns

PROFESSORS
Nuria Albacar (URV-CTE)
Maria Jiménez Herrera (URV)
Roser Ricomà (URV)
Lourdes Rubio (URV)
Dani Garcia (umanresa)
Cristina Garcia (umanresa)
Anna Rovira (uvic)
Eva Rovira (uvic)
Sara Esqué (UDA)

IV Jornada d’ESTUDIANTS
d’INFERMERIA de l’ADEIC

de març
de 2020

ORGANITZA

PATROCINA

ADEIC

Associació de
Directores d’Escoles
d’Infermeria de Catalunya,
Balears i Andorra

al Campus
Catalunya.

Facultat
d'infermeria
de la URV

Objectius de la Jornada
• Compartir els aprenentatges i les experiències entre els estudiants d’infermeria.
• Donar a conèixer diferents àmbits professionals on treballa la infermera més
enllà de l’àmbit hospitalari i d’atenció primària posant en valor l’apoderament de
les infermeres per liderar els reptes de salut del segle XXI.
• Impulsar l'excel·lència i posar al centre les cures infermeres com a instrument per
a la millora de la salut de la població i la disminució de les desigualtats.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE
COMUNICACIONS I PÒSTERS

Programa
8.30h a 9.30h Lliurament de documentació
9.30h

Benvinguda i inauguració de la jornada a càrrec de la Dra. María
Jiménez, degana de la Facultat d’Infermeria de la Universitat
Rovira i Virgili

9.45h a 11h

Activitats dels estudiants per grups

11h a 11.30h

Pausa cafè

11.30 a 13h

Taula de ponents Liderant en nous espais infermers
• Meritxell Sampera. Infermera referent en micropigmentació
oncològica. Infermera referent en la unitat de canvi de sexe.
Hospital Universitari de Bellvitge.
• Octavi Rodríguez. Assessor en Tecnologia i Innovació al Col.legi
Oﬁcial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
• Laura Andres. Infermera Servei d’Hospitalització a domicili. Hospital
Joan XXIII de Tarragona.

13h a 14h

Defensa de pòsters / comunicacions

14h a 15h

Dinar

15h a 16h

Defensa de pòsters / comunicacions

16h a 17.30h

US CONVIDEM A PARTICIPAR I A GAUDIR
DE L’EXPERIÈNCIA DE COMPARTIR ELS
VOSTRES CONEIXEMENTS, VIVÈNCIES I
PROJECTES

Taula de ponents Nursing inﬂuencers
• Jordi Mitja. Autor i editor de la plataforma digital Enfermeria blog.
• Pilar Vallano. Conductora del programa de Radio Mora d’Ebre
Temps d’infermeria. Infermera Hospital Mora d’Ebre.
• Júlia Benedicto. Estudiant d’infermeria i blogger.

17.30h a 18h

Lliurament dels premis atorgats a les millors comunicacions orals,
als millors pòsters i al millor equip d’estudiants.

18.30h

Acte de cloenda

Elaborar i enviar la síntesi/resum del treball, seguint tots els apartats, en la
plantilla que trobareu al portal de la jornada, a través de l'enllaç que hi ha dins la
pàgina web de l'ADEIC (http//www.adeic.org).
Dates de lliurament entre el 21de gener i el 13 de febrer de 2020 (ambdós
inclosos).
El comitè cientíﬁc valorarà els treballs i comunicarà la seva acceptació al primer
autor durant la setmana del 17 de Febrer.
La presentació del treball en format comunicació sempre la farà el primer autor
en un temps màxim de 10 min.
La presentació del treball en format pòster, serà en format vertical, en paper no
plastiﬁcat, mida 80x120 cm. El primer autor l’haurà de defensar en 3 minuts a peu
de pòster.
Els autors dels treballs només podran ser estudiants, i com a màxim, sis persones
per grup.
A criteri del jurat s'atorgaran:
• Dos premis a la millor comunicació oral i al millor pòster entre els estudiants de
primer i segon curs.
• Dos premis a la millor comunicació oral i al millor pòster entre els estudiants de
tercer i quart.
Es lliurarà un certiﬁcat de ponent a efectes de currículum a tots els estudiants
que ﬁgurin com autors de comunicació o pòster i que estiguin inscrits a la
Jornada.
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