
Parc Científic de Barcelona.
Carrer Baldiri Reixac, 4-6, Sala 1.
Entrada gratuïta, limitada a l’aforament del local. 
Cal confirmar l’assistència trucant de dilluns a dijous, de 9:00 a 13:30, al 93 403 4664
o enviant un missatge especificant el nom, els cognoms, DNI i el lloc de treball
a cecace@pcb.ub.es
Es lliurarà certificat d’assistència.Es lliurarà certificat d’assistència.

15:00 - 15:30  Recepció dels participants i lliurament de materials.

15:30 - 17:00 Els canvis socials i professionals a la vida i el treball d’infermeres:
evidències d’una recerca europea.
Presentació: Fernando Hernández, catedràtic de la Universitat de Barcelona, membre del 
FINT i codirector del CECACE.
Discussió: Montserrat Teixidor, Directora de l'EUI Santa Madrona de la Fundación "la Caixa".

17:00 - 17:3017:00 - 17:30 Pausa i cafè. 

17:30 - 18:30 Taula rodona: Implicacions per a la formació i la gestió del treball 
d’infermeria.
Coordinador: Jörg Müller, Centre d’Estudis sobre el Canvi a la Cultura i l’Educació.
Parc Científic de Barcelona.
Participants: Participants: Marta Riu i Camps, Infermera / Servei d'Avaluació i Epidemiologia Clínica de 
l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària; Clara Valverde, Infermera /Formadora, Equip Aquo; 
David Oliver Vilar, Representant SATSE.

18:30 - 19:00 Conclusions i perspectives

17 de desembre de 15:30 a 19:00

http://www.cecace.org

Organitza:La finalitat d’aquest acte és compartir amb els col·lectius impli-
cats en les polítiques de salut, la formació i la pràctica de la 
infermeria els resultats del projecte europeu PROFKNOW 
Coneixement Professional a l’Educació i la Salut. (6FP-
506493) http://www.profknow.net 

L’objectiu d’aquest projecte -en el que participen Suècia, Fin-
làndia, Irlanda, Gran Bretanya, Grècia, Espanya i Portugal- és 
comprendre el paper del coneixement i les condicions laborals 
en el treball d’uns professionals situats entre l’Estat i els 
ciutadans en un món en canvi. Els resultats d’aquesta recerca 
permeten considerar les oportunitats i limitacions del canvi i la 
millora a l’àmbit de la salut. 

Els efectes dels canvis 
socials a la vida i el treball 

de les infermeres

Seminari d’Investigació


