
                                                                   III JORNADA D’INSERCIÓ LABORAL 

                             DE LA UNIVERSITAT AL MÓN LABORAL 

Seu de la Jornada 

     Dr. Aiguader, 80 

     08003  Barcelona. 

     (Aula 61.206-208) 

      

 

PROGRAMA 

 

 

      8:30 Presentació de la Jornada a càrrec de la Dra. Mª Dolores Bardallo Porras, directora de 
l’ESIM i Pilar González docent  de l’ESIM 

 
8:45—10:15:  El gran repte d’entrar al món de la infermeria. A càrrec de L la Sra. Laia Lacueva 
 
10:15—11:30: Exposició per part del COIB (Col·legi d’Infermers i Infermeres de Barcelona)  a 
càrrec de la Sra.  Isabel Quintana 
 

11: 30 a 12:00: PAUSA—CAFÉ  

 

      12:00—13:15: Oferta laboral: Criteris per a la contractació 

•  Sra. Núria Pujolar (PSMar) 

•  Sr. Jaume Mar)n  (ICS) 

•  Sra. Mª del Rosario  Zamora  (Corachan) 

•  Sra. Montse Solé (CIS Cotxeres) 

 

13:15—14:15:  Diverses opcions a considerar un cop acabes els estudis d’infermeria 

•  Sra. Montse Sánchez  (EAPP Quatre Camins): Treballar a  l’àmbit de presons 

•  Sra.  Sandra Recio ( CUAP Pura Fernández, SEVIAi ESIM): Estudiar l’EIR 

•  Sra.  Melisa González  (Vall d’Hebron): La infermera assistencial 

•  Sr. Òscar  Yañez (Corachán): Treballar a l’estranger 

•  Sr. Dani López (Teknon i ESIM): Els estudis de post grau 

 

   14:15:  Clausura 

 

Presentació 

L’Escola Superior d’Infermeria del Mar organitza el proper dia 31 de maig  la III Jornada d’Inserció Laboral. La 

jornada s’estructurarà en quatre eixos: en primer lloc una infermera assistencial i inves?gadora ens oferirà la 

seva visió i experiència professional; seguidament el COIB explicarà com cal iniciar la vida professional;  a con?-

nuació ?ndrem la visió dels ocupadors, amb representació dels diferents àmbits laborals, que ens mostraran els 

requeriments per a la contractació tan en el sector privat com el públic i per acabar  un grup d’infermeres de 

diferents àmbits  ens explicaran la seva experiència laboral un cop finalitzats els seus estudis d’infermeria.  

 

L’objec?u  d’aquesta jornada és aportar una amplia informació des de diferents punts de vista,  per proporcionar 

als assistents una bona orientació de cara a la seva propera incorporació al món laboral infermer. 

Es lliurarà un cer?ficat d’assistència 

Barcelona, 31 de maig de 2017 

Per a més informació: 

Escola Superior d’Infermeria del 

Mar 

      Dr. Aiguader, 80. 

      08003  Barcelona. 

      Tel. 93 248 39 32 I 93 248 39 33 

      Fax 93 248 39 34 

 

www.esim.edu.es  

 

Adreçat a: Alumnes de quart curs de Grau en Infermeria. Aquesta jornada té caràcter d’ac?vitat 

acadèmica presencial per als alumnes de l’ESIM, per tant l’assistència és obligatòria i no és necessà-

ria la seva inscripció. 


