III JORNADES TCAI UGT
TÈCNICS EN CURES AUXILIARS
D’INFERMERIA GRANOLLERS - 1 DE JUNY
DE 2017
Avenços i eines innovadores dels TCAIS dins
d’un equip interdisciplinari
Caminant cap al reconeixement de la Professió
Sanitària

Tercera Jornada Sanitària TCAI - UGT
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Avenços i eines innovadores dels TCAIS dins d’un equip interdisciplinari Caminant
cap al reconeixement de la Professió Sanitària

Presentació
Benvolguts companys i companyes.
En primer lloc i en nom nostre i dels comitès científic i organitzador, donar-vos les gràcies per
l’interès que heu mostrat en la celebració d’aquesta Jornada.
Enguany arribem a la tercera edició, amb moltes ganes i il·lusió per aprendre i conèixer noves
experiències, noves eines innovadores i compartir-les entre totes i tots els TCAIS.
Tenir ganes de millorar, d’innovar, de ser cada dia millors professionals, és per el que hem de
lluitar junts.
Som una peça fonamental en les cures del malalt, en el seu suport emocional, en la millora de
la seva qualitat vital, però en ho hem de creure i hem de lluitar per això.
Caminar cap el reconeixement de la nostra professió com a PROFESSIÓ SANITÀRIA, és un
dels reptes que tots junts hem d’emprendre, amb ganes i força i demostrant la nostra experiència,
professionalitat i responsabilitat.
En aquesta 3ª Jornada de TCAIS de la UGT de Catalunya, volem que quedi palès que som qui
som, gràcies a ser el que som: PROFESSIONALS DE LA SALUT
Agrair el suport dels companys de la FESP que s’han implicat, al Grup de TCAIS de la UGT
de Catalunya, així com el de la Direcció d’Infermeria, Direcció de Persones i Direcció General
de la FPHAG per deixar-nos celebrar la 3ª Jornada al nostre Hospital. Estimats companyes i
companys, gaudiu i disfruteu.
Sigueu molt benvinguts a casa nostra, a l’Hospital General de Granollers.

Granollers a 22 de febrer 2017
Silvia Franco Mas
Presidència de l’Organització
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: Tercera Jornada Sanitària TCAI
UGT
Avenços i eines innovadores dels TCAIS dins d’un equip interdisciplinari
Caminant cap al reconeixement de la Professió Sanitària
COMITÈ ORGANITZADOR
PRESIDÈNCIA D’ORGANITZACIÓ: Silvia Franco Mas
MEMBRES:
• Victor Jose Argiles Castro
• Antonio Castejón Castro
• Ivette Capdevila Martín
• Maria Asunción Navarro Blesa
• Jose Martínez Beltrán
• Purificación Márquez Peñarribia
• Ginés Rodríguez Fortes
• Núria Sala Atienza
• Jordi Vera Fontclara
COMITÈ CIENTÍFIC
COORDINACIÓ:
Jordi
Vera
Fontclara
MEMBRES:
• Valentina Cortes Pascual
• Silvia Franco Mas
• Manuela Gonzalez Fernández
• Josefa Jara Cepeda
• Petra Moran Arias
• Antonia Muñoz Estirado
• Israel Muñoz Cornejo
• Dolores Lorente Segura
• Carolina López Pérez
• Josefina Pérez Castillo
SECRETARÍA TÈCNICA
Coordinació : Núria Sala Atienza

Tota la informació referent a la Jornada la podeu trobar als enllaços:
•
•

https://tcaiugt.wordpress.com
www.ugtsalut.cat
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Per a qualsevol dubte teniu a la vostra disposició el següent correu:

3jornadatcaiugt@gmail.com
Per a l’enviament de treballs / abstracts teniu a la vostra disposició el següent correu:

cientific3jornadatcai@gmail.com
DATA I HORARI DE LA JORNADA
De 08:30 a 15 hores de l’1 de juny 2017 .
DESTINATARIS
Professionals TCAI
Aforament màxim 250 persones.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions ja són obertes i quedaran tancades tant bon punt s’ompli l’aforament màxim.
PREUS: Afiliats 5 euros, no afiliats 20 euros.
LLOC:
•
•

https://tcaiugt.wordpres
www.ugtsalut.cat

IMPORTANT: Una vegada verificat el correcte enregistrament de dades així com el pagament
de la jornada, l’organització enviarà un correu per confirmar la vostra inscripció a la Jornada.
PAGAMENT DE LA JORNADA
El pagament de la jornada es realitzarà a la

CAIXA

•

Dues possibilitats:

Si teniu LINEA OBERTA: Accediu a ELS MEUS COMPTES VEURE
OPCIONS PAGAR UN REBUT, MULTA IMPOSTOS MUNICIPALS...
INTRODUIR DADES
EMISSORA:0547926.
• Si NO teniu LINEA OBERTA de la CAIXA: (no es cobra comissió) Qualsevol
caixer de la CAIXA (servicaixa).
Introduïu targeta (de qualsevol entitat) al Servicaixa Pagaments i Impostos
Pagaments sense codi de barres Impostos municipals, multes, taxes Amb el codi
d’Entitat 0547926.
En el concepte s’ha de posar: Nom i cognoms del Pagador
És imprescindible fer el pagament per participar a la jornada.
Tots els autors dels treball presentats pòster i o comunicació (tant autor com coautors) han
d’estar inscrits a la jornada i al corrent del pagament.
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S’ha d’enviar el comprovant de pagament mitjançant un correu electrònic a:
inscripcions3jornadatcai@gmail.com
O per Whatsapp al telèfon 606 801 097 ( enviant foto del resguard de pagament incloent nom i
cognoms complert )

SEU
Fundació Privada Hospital General de Granollers:
Sala d’actes Centre Geriàtric Adolfo Montaña planta menys 1 .Carrer Manuel Cornella s/n.
Granollers
Com arribar

Els principals accessos són:

Si veniu en cotxe
• Autopista A-7
• C-17 Puigcerdà (Autovia de l’Ametlla)
• C-251 a Girona
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C-1415c a Mataró
C-1415b a Caldes de Montbui
BP-5002 al Masnou
BV-1432 Carretera de Lliçà d’Amunt
BV-1439 a Canovelles
C-35 a Montmeló
B-504 carretera de la N-152 a la C-1415
C-60 Autopista de Mataró-Granollers
C-352 Ronda Sud

Si veniu en transport públic

•
•
•
•
•
•

Estació de Les Franqueses del Vallès-Granollers Nord
Línia Sant Vicenç de Calders- Sant Celoni
Altres estacions de ferrocarril a Granollers
Estació Granollers-Centre. Línia Sant Vicenç de Calders-Sant Celoni
Estació Granollers-Canovelles. Línia l’Hospitalet de Llobregat-Vic
Podeu accedir-hi en autobús des de Barcelona, Vic, Mollet, Caldes de Montbui i
principals poblacions de dins i fora de la comarca del Vallès Oriental.

5

•

Totes les línies d’autobusos de transport urbà de Granollers tenen una parada propera a
l’Hospital. Per a més informació podeu consultar el següent enllaç:
www.busgranollers.cat
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