COVID-19 i malalties cròniques a
l'educació infantil de 0-3 anys
Curs 2020-2021
Esdeveniment 16652
8 hores - 150 places
Autonòmic
A distància

Institut per a l'Educació de la Primera Infància
25 de novembre a 4 de desembre de 2020

Línia estratègica
PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional

Destinataris

Docents d'EI públiques i docents de CEI de xarxa complementària

Requisits
Estar en actiu a una EI pública o un CEI de xarxa complementària de les Illes Balears.

Criteris de selecció
1. Docents que formin part de la comissió de salut de les EI públiques o dels CEI de xarxa complementària (anotar-ho
a l'apartat d'observacions a la inscripció del Portal del personal).
2. Un docent per EI pública o CEI de xarxa complementària per ordre d'inscripció.
3. La resta de places es cobriran seguint el mateix criteri que l'apartat anterior.

Objectius
Conèixer com actuar i reconèixer símptomes produïts per la COVID-19.
Conèixer el Programa Alesta Escolar i CoorEducaSalut: funcionament i patologies.
Sensibilitzar als professionals de l'àmbit educatiu front a infants amb malalties cròniques.
Garantir la formació bàsica en l'adopció de mesures necessàries en l'acompanyament de les famílies i alumnes que
pateixen malalties cròniques.
Identificar signes d'alerta per preveure i/o actuar ràpidament a situacions d'emergència vital.
Millorar les habilitats dels professionals de l'àmbit educatiu en prevenció de la salut.
Conèixer la xarxa de salut.

Continguts
La COVID-19. Reconeixement dels símptomes.
Problemes psicològics i benestar a l'aula. Funcionament del Programa CoorEducaSalut, CoorEducaSalutMental i
Alesta Escolar.
Asma.
Al·lèrgia alimentària i anafilàxia.
Epilèpsia.
Diabetis i bomba d'insulina.
Ennuegament.
Reanimació cardiopulmonar bàsica i DEA.
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Metodologia
Desenvolupament de la formació a través de la plataforma Moodle (fweib.caib.es).
Visionat de vídeos i presentacions de cada una de les malalties.
Els participants hauran de contestar un qüestionari de cada un dels temes, disposaran dels fòrums per resoldre
dubtes i compartir experiències.

Transferència
Realització de l'activitat de transferència que es proposarà a la plataforma Moodle.

Calendari
Del 25 de novembre de 2020 al 4 de desembre de 2020

Lloc
Plataforma Moodle

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 23 d'octubre a dia 4 de novembre de 2020 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 9 de novembre de 2020. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. La llista d'espera, si s'escau, es
publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 10 a dia 22 de
novembre de 2020 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència, dia 24 de novembre de 2020, fins que s'ocupin les places lliures.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
Els participants hauran de realitzar totes les tasques obligatòries dins els terminis establerts i obtenir una qualificació
positiva en totes elles.
S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 a cada qüestionari.
Es valorarà l'adequació de l'activitat de transferència.
Participació en els fòrums de la plataforma Moodle.

Coordinació i informació
Arnau Francesc Pascual Vallespir
Assessor Tècnic Docent
Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
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Formadors
Dra. Marina Colom Segui
Licenciada en Medicina. Especialista en pediatría y sus áreas especificas.
Pediatra de atención primaria en CS Escola Graduada. Pediatra de Educovid.
Secretaria de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las Islas Baleares ( APapIB).

Dra. Mercedes Escarrer Jaume
Doctora en Medicina.Especialista en pediatría y sus áreas especificas. Acreditación española y europea en alergia
infantil.
Coordinadora del programa CooreducaSalut y Alerta Escolar. Coordinadora del programa de asma infantil de las
Baleares.Pediatra de Educovid.
Presidenta de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrico (SEICAP)
Vocal científica de Sociedad Pediatría Balear (SOPEBA).Pediatra de atención primaria en CS San AgustÍn. Adjunto
servicio Alergia Infantil Clínica Juaneda.

Francisco José Herrnández Arredondo.
Diplomado universitario en enfermería. Diplomado universitario en magisterio.
Enfermero gestor de casos de Cooreducasalut. Enfermero rastreador de Educovid.
Profesor asociado de enfermería de UIB.

Dra. Catalina Nuñez Jiménez
Médica.
Técnica salud pública. Servicio de promoción de la salud.
Coordinadora grupo educacion para la salud y comunitaria de la Asociación española de pediatría de atención
primaria.

Maria Ovejero Muñoz
Diplomada universitaria en enfermería.
Enfermera especialista en salud mental. Enfermera gestora de casos de salud mental infantojuvenil en servicio de
CooreducaSalutMental.

Monica Yern Moreno
Diplomada universitaria en enfermería. Master en Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención Sociosaniaria.
Enfermera gestora de casos en el CS Sant Josep y CS Sant Antoni de Ibiza.
Coordinadora de CoorEducaSalut en Ibiza y formentera.
Profesora asociada del Departamento de Enfermería y fisioterapia de la UIB.
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