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I JORNADA DE SANITAT 
COMPARTIM EXPERIÈNCIES 

 

Els docents de Formació Professional que formem l’equip ICE de la família de Sanitat, hem organitzat aquesta 

primera jornada de les comarques Gironines, la qual pretén ser un espai de trobada de professionals de l’educació en 

l’ àmbit sanitari, amb l’ objectiu de promoure la reflexió sobre l’activitat docent, promoure estratègies d’intervenció a 

l’aula, compartir experiències de bones pràctiques educatives entre docents del nostre sector professional, promoure 

la innovació docent així com fomentar la relació entre diferents centres educatius i entre els centres educatius i els 

centres assistencials. 

Durant el transcurs de la jornada us proposem un conjunt de ponències englobades sota el lema  “Compartim 

Experiències” que esperem que siguin útils per a la vostra tasca de formadors de futurs professionals en l’ àmbit 

sanitari. De ben segur que a partir de les experiències que avui compartirem amb vosaltres, en podreu realitzar una 

transferència útil tant a l’aula com als centres assistencials on es duen a terme les pràctiques en les modalitats de  

Formació en Centres de Treball i  dual. 

COMITÈ ORGANITZADOR  

o Sra Anna Canal Farrés.  (Ins La Garrotxa, Olot - Equip ICE Sanitat) 

o Sr. Jordi Capdevila i Olivas. ( Ins. S’Agulla, Blanes - Equip ICE Sanitat)  

o Sra. Eva Dachs i Gonzàlez. (Ins Alexandre Deulofeu, Figueres – Coordinadora Equip ICE Sanitat) 

o Sra. Margarita Pérez Rodríguez. (Ins. Narcís Xifra i Masmitjà, Girona - Equip ICE Sanitat) 

o Sra. Jennifer Serarols Tarrés. (Ins. Vallvera, Salt - Equip ICE Sanitat) 

o Sra. Susana Marín López ( ICE Josep Pallach) 

o Sr. Ferran Chic Pañart (ICE Josep Pallach) 

 

 

VALORACIÓ DE LA JORNADA 

  

La vostra opinió ens interessa. Per aquest motiu, el comitè organitzador us demana que en acabar la jornada 

contesteu l’enquesta de valoració per tal d’intentar que la propera edició sigui encara millor que aquesta. 

Podeu trametre les vostres valoracions prement a sobre d’  aquest enllaç.  

No necessitareu més de 5 minuts per respondre l’enquesta. 

Moltes gràcies. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr1apQmg9PlCDQhYHH7iADLloqRXKPN3E9DTOuTXuakIqQug/viewform
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RELACIÓ DE PONÈNCIES  

9:00 BENVINGUDA INSTITUCIONAL. 

Sra. Sara Oliveras, Coordinadora d’FP a Girona. 
Sr. Rafel Peral, Tècnic de la Família Sanitat del Departament d’Educació. 

9:30 PONÈNCIA MARC : “PREVENCIÓ DE LA MORT SOBTADA, UN PROJECTE GLOBAL”  

A càrrec del Dr. Ramon Brugada, Director de la Càtedra de Malalties Cardiovasculars de la 
Universitat de Girona i Cap de Cardiologia de l’Hospital Universitari Dr. Trueta (Girona) i Hospital Sta. 
Caterina (Salt) 
 

El Dr. Ramon Brugada ens parlarà sobre la mort sobtada, els desfibril·ladors i de Girona 
com a territori cardioprotegit així com de la seva visió del seu model assistencial i 
l’evolució dels estudiants en el món sanitari. 

 

10:15 EXPERIÈNCIES DE MOBILITAT  

A càrrec del Sr. Dani Gelada, Coordinador de mobilitat l’Ins. Narcís Xifra  i la Sra. Imma Moreno, 

Responsable d’estades Ins. Montilivi. 

Les estades formatives dels estudiants de Formació Professional a l’estranger permeten a 
l’alumnat descobrir entorns de treball diferents als habituals. A partir de les experiències 
acumulades durant els darrers anys als centres educatius,  explicarem l'estratègia 
d’internacionalització que es desenvolupa quant a projectes de mobilitat  on l’alumnat i el 
professorat participen en experiències formatives en altres països. Aquesta experiència 
es recollida en les currículums dels estudis expedients i en els expedients acadèmics del 
participants. 
 

10:45 PAUSA CAFÈ A CÀRREC D’OXFAM INTERMON 

Tots els assistents a la jornada disposarem d’una estona més distesa on podrem 
continuar compartint experiències mentre gaudim d’un esmorzar solidari a partir de 
productes basats en els  criteris fonamentals del comerç just (respecte a les normes de 
treball infantil i explotació laboral, compromís amb l’equitat de gènere, amb la no 
discriminació, respecte al medi ambient, condicions de treball i pràctiques saludables, 
pagament a un preu just i relacions comercials justes i basades en criteris de 
transparència entre d’altres). 
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11:15 EXPERIÈNCIES DE DOCÈNCIA COMPARTIDA EN L ’ÀMBIT SANITARI  

a càrrec de la Sra. Cristina Serrabassa, infermera de la Fundació Salut Empordà, Coordinadora i 

docent en classes pràctiques en el curs de Grau mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria al INS Alexandre 

Deulofeu i professora associada de la Facultat d'Infermeria de la UdG i la Sra. Eva Dachs, professora 

de l’especialitat de Processos Sanitaris a l’Ins. Alexandre Deulofeu i coordinadora de l’equip ICE de la 

família professional de Sanitat) 

La Fundació Salut Empordà i L’Institut Alexandre Deulofeu, van iniciar fa 12 anys una experiència 
de docència compartida en el cicle formatiu de Cures Auxiliars d’Infermeria.  Mitjançant aquesta 
iniciativa l’alumnat que cursa aquests estudis, rep formació  per part de docents de l’Institut i 
formació per part de professionals sanitaris en les pròpies dependències de l’Hospital de Figueres. 
 

11:45 TRANSFORMEN EL CURRÍCULUM DELS CCFF: PROJECTE GLOBAL 

a càrrec de la Sra. Eli Medina i Sra. Dolors Brujats, professores d’FP del CFGS d’Animació 

Sociocultural i Turística de l’Ins. Vallvera. 

Certament una professió no s'exerceix de forma compartimentada. Les competències professionals 
es desenvolupem en la globalitat de continguts i pràctiques incloses en els diferents mòduls, el 
Projecte Global parteix d'aquesta necessitat. Durant aquest curs 2018/19 es treballen de forma 
conjunta 3 mòduls del currículum de 1r de CFGS d'Animació Sociocultural i Turística de l'INS 
Vallvera. Explicarem com ho estem fent. 

12:30 MESURES FLEXIB ILITZADORES A L’FP  

a càrrec de la Sra. Antònia Ariza, responsable de l’Unitat de Mesures Flexibilitzadores d’FP de la 
Direcció General d’FP i Ensenyaments de Règim Especial. 

 
L’objectiu de la Ponència  és donar a conèixer al professorat de la família professional de Sanitat la 
flexibilització de l'oferta de formació professional amb la finalitat de millorar la formació al llarg de la 
vida, possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals de l'alumnat i millorar l'oferta 
i qualitat de l'educació. 

13:15 CLOENDA INSTITUCIONAL  

a càrrec del Dr. Josep Duran. Director de l’ICE Josep Pallach, UdG 

 

 

 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament i mobilitat del professorat de 

formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu 

 

 


