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I JORNADA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
“Les repercussions de la crisis en el pla del benestar”

15  i 16 DE MAIG DE 2012
Aula Magna del Campus de Ciències de la Salut

PROGRAMA:

15 de maig

18:00 Conferència: “Abordatge del tractament de fisioteràpia d’espatlla: evolució i 
actualitzacions”, a càrrec del fisioterapeuta, del Sr. Lluis Puig.

19:00 Presentació del llibre: “Els secrets del fisioterapeuta”, Editorial Viena-Edicions
a càrrec del autor fisioterapeuta, del Sr. Lluis Puig. 

16   de maig  

09:00 Inauguració de la I Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia.
- Diputació de Lleida
- Sra. M. Luisa Guitard. Degana de la Facultat d’Infermeria.
- Directora d’Infermeria de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
- Directora d’Infermeria de l’Hospital Santa Maria
- Directora d’Infermeria ABS
- Centre de pràctiques de Fisioteràpia

Tot seguit:
- Lliurament de la samarreta dels alumnes de Fisioteràpia
- Lliurament del premi obtingut a Còrdova dels alumnes d’Infermeria

09:30 Presentació de les comunicacions i pòsters del alumnes.

10:30 Ginkasalud: “Educació per a la salut”.

12:00 Conferència: “Crisi i resiliència. Els processos cognitius necessaris per a una bona gestió del 
canvi”. A càrrec del professor de Comunicació i Habilitats Socials, Sr. Toni Bardera

15:30 Ginkasalud: “Educació per a la salut”.

16:30 Presentació de les comunicacions i pòsters del alumnes.

17:30 Presentació dels llibres:.
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- “Enfermería de la persona mayor” per Carmen Nuin (coordinadora)
- “La sanidad está en venta”, per Carles Muntaner (autor)

18:00 Lliurament del premis del 10è. concurs de fotografia i cloenda de la Jornada.

- Sra. M. Luisa Guitard. Degana de la Facultat d’Infermeria
- Representant del Consell Social

- Sr. President del Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Lleida
- Sr. President del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Durant tot el matí al seminari 05 de la Facultat de Medicina estarà: “Ràdio CARLA”


