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Àrea de coneixement
Ciències de la salut: Infermeria
Infermeri comunitària. Infermeria escolar
Ciències socials i Humanitats: Educació

Formació acadèmica
Doctora Programa Educació i Societat –UB– ........................................................2019
..................2019
Grau d’Educació Primària –UB
UB–.............................................................................
..................................2014
Llicenciatura d’Humanitats –UOC–
–
.......................................................................
.......................................................................2011
Diplomatura d’Infermeria –UB
UB– ............................................................................2000
............................................................................
Màster en Educació i TIC (e--Learning) –UOC–.......................................................
.........2012
Postgrau CADI (Curs Autoformatiu Diplomats Infermeria) –UB–.........................
......... 2009
Postgrau en Salut Sexual. Intervenció educativa i comunitària –UdL–.................
.................2008
Màster d’Infermeria Comunitària i de Salut Pública –UB–....................................
........2002

Experiència professional relacionada amb l’àrea de coneixement
Institut Català de la Salut (ICS).....................................................................2001-2020
(ICS)........................................................
2020
o Infermera comunitària
omunitària. Diferents centres d’Atenció Primària dins de les àrees
Metropolitanes Sud, Metropolitana
M
Nord i Barcelona ciutat. En possessió de
plaça com a estatutària des de 2008.
Universitat de Barcelona
arcelona (UB).
(UB) EU d’Infermeria..........................................2009-2020
2020
o Professora associada. Departament Infermeria de Salut Pública, Salut Mental
i Maternoinfantil. En possessió d’informe favorable d’activitat docent i
investigadora com a professor col·laborador per l’ANECA (Madrid, 2012).

-

Diplomatura Infermeria. Assignatura “Infermeria Comunitària II” i “Atenció
a la família en el domicili”
Grau Infermeria. Assignatura “Infermeria Comunitària”

-

Tutorització “Treball Final de Grau (TFG)” i membre del tribunal avaluador

-

Fundació IL3-UB..........................................................................................
................................
2018
2018-2020
o Professora en Màster Infermeria Escolar.
-

Tutorització “Trabajo Final de Màster” i membre
embre del tribunal avaluador

1

Currículum Vitae

Línies de Recerca
Competències pedagògiques d’infermeria. Salut i promoció de salut. Infermeria i
entorn escolar. Mètodes educatius en salut. Formació de professionals
d’infermeria.

Publicacions amb IF
- Salud sexual en varones jóvenes: Programa de Atención al hombre. Rev.
Enfermería Clínica. ISSN 11308621. Vol.14(2). Any 2004. pàg. 93-101. Barcelona,
2004.
- Programa de Atención al hombre: una respuesta de las necesidades de salud
sexual de los varones jóvenes. Butlletí oficial de la Societat Espanyola de Medicina
de l’Adolescent de la AEP. Núm. 41, pàg. 2. Barcelona, 2005.
- El cribaje de arteriopatia perifèrica en Atención Primaria mediante doppler.
Revista Metas de Enfermería. ISSN 1138-7262. Vol 11(7). pàg. 8-12. Madrid, 2008.
- Modelo PRECEDE para fomentar la adherencia al tratamiento con anticoagulantes
orales en atención primaria. Ejemplo de intervención infermera. Revista Rol de
Enfermería. Vol. 11(7), pàg. 8-12, Madrid, 2017.
- Educación para la salud en la escuela. análisis reflexivo a través de la legislación
educativa. Campo Abierto. Revista De Educación. Vol. 37(2), pàg. 203-216. Badajoz,
2018.
- La promoción de salud en la escuela como estratègia para el abordaje de la
cronicidad. Revista Horizonte Sanitario. Horizonte sanitario Vol. 18(1). pàg. 37-47.
Tabasco, Mèxic, 2019. doi: 10.19136/hs.a18n1.2433
- La promoción de salud como materia del currículum educativo en el contexto
catalán. Revista Tendencias Pedagógicas. Vol 33, pàg. 83-98. Madrid, 2019. doi:
10.15366/tp2019.33.007
- Estudio Delphi de las competencias pedagógicas del professional de enfermería en
la escuela. Revista Metas de Enfermería. Vol. 22(5), pàg. 49-58. Madrid, 2019
- Programa formativo Enfermería: Promoción de salud en el entorno escolar.
Revista Docencia e Investigación. Año 44 (30), pàg 6-32. Toledo, 2019.

Premis i/o reconeixements
- Premi a la millor comunicació “Per què Internet i no Atenció Primària per a
solucionar problemes sexuals en homes joves?”. Segona Trobada per a la Promoció
de la recerca infermera a l’Atenció Comunitària. L’Hospitalet, 2002.
- Finalista en la categoria col·lectiva per al “Premi idea a les millors iniciatives d’èxit
en l’adherència a anticoagulants orals ACODs amb el treball “PRECEDE al cambio”.
Bayer en col·laboració amb SEMC; SEFAC; Consell General d’Infermeria; semFYC;
Feasan. Barcelona, 2015.
- Segon premi d’investigació en recerca i experiència en Infermeria i Salut Escolar
pel pòster “Necesidad estratégica de la Educación para la Salud en la Escuela”. 1a
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Jornada d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE). Peralada, 2016.
- Premi d’Investigació en recerca i salut escolar per la presentació “Estudio de las
competencias pedagógicas del professional de infermeria en el entorno escolar”. II
Jornada d’infermeria i salut escolar. Nov. 2019.

Altres mèrits
- XII Curs Internacional d’Andrologia. Comunicació “Programa de Atenció a l’Home
a l’Atenció Primària: assessorament i educació sexual”. Fundació Puigvert.
Barcelona, 2004.
- I Congrés Clínic SemFYC Cardiovascular. Comunicació “Cribaje de arteriopatías
periféricas mediante Doppler en diabéticos: reto de Atención Primaria”. Zaragoza,
2008.
- XI Jornada de Residents de Medicina Familiar i Comunitària de Córdoba.
Comunicació “¿Conoce la población los factores de riesgo relacionados con el
cáncer?”. Córdoba, 2011
- Participació com a investigadora col·laboradora al Projecte d’Investigació
“Conocimientos, actitudes y prácticas de la población atendida en Atención
Primaria en relación al Código Europeo contra el Cáncer” avalat pel PAPPs
(semFYC): Estudio CECC-AP, Barcelona, 2011 i Estudio CECC-PRO, Córdoba, 2013
- I Congrés català d’infermeria i salut escolar. Pòster “Promoción y educación para
la salud en el ámbito escolar. Análisis reflexivo a través de la legislación educativa”.
ACISE. Sant Feliu de Guíxols, 2015.
- VII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Pòster
“Importancia de la promoción de la salud en la escuela”. Universitat de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 2016.
- I Jornada de Enfermería y Salud Escolar. Pòster “Necesidad estratégica de la
educación para la salud en la escuela”. Associació Catalana de Infermeria i Salut
Escolar (ACISE). Peralada, 2016.
- II Congreso Virtual de Enfermería-MSD. Pòster “Importancia del cuidado
enfermero en la escuela para la gestión de la cronicidad”. Merck Sharp&Dohme,
2016.
- III Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. Pòster
“Limitaciones para la implementación de la promoción de salud en la escuela”.
Publicació al llibre d’Actes: Volum II. ISBN: 978-84-617-8945. Depòsit Legal: AL 2682017. Universidad de Almería, Asociación Universitaria de Educación y Psicología,
Association University of Scientific Formation Psychology and Education Research
(CINFOPER). 2017.
- II Jornada d’Infermeria i Salut Escolar. Comunicació “Estudio de las competencias
pedagógicas del profesional de enfermería en el entorno escolar”. ACISE. Llançà,
2019.
- Participació al Projecte internacional “Training professionals and families for a
healthier chilhood-All@Once (EIT-HEALTH)”: col·laboració a la fase WP1 i WP2
(valoració de necessitats en famílies, mestres i professionals sanitaris per a la
configuració de mòduls de capacitació de mestres d'educació infantil; elaboració
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de fitxes-càpsules formatives en prevenció de malalties i promoció de la salut,
preparació de l'avaluació de la implementació del projecte). Barcelona. 2019.
- Revisora externa a les revistes: Universidad y Salud (Colombia, 2019); Población y
Salud en Mesoamérica (Costa Rica, 2020); Horizonte de Enfermería (Chile, 2020).
- Revisora externa a la Convocatòria Interna de Projectes d’Investigació 2020 de la
Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia-UPTC avaluant el projecte
“Promoción y mantenimiento de la salud individuo, familia y comunidad municipio
de Motavita – Boyacá”. Colombia, 2020
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