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DESCRIPCIÓ
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), crea com a sistema de
reconeixement propi, el Diploma d’Acreditació i Capacitació en gestió de la imatge corporal
(DAC) amb la intenció d’aportar garanties a les condicions de la pràctica professional en
aquest àmbit. Aquest sistema serveix per avalar els coneixements aconseguits pels
professionals infermers en aquesta matèria i permet l’obtenció d’un diploma d’acreditació i
capacitació per a la pràctica infermera en la gestió de la imatge corporal emès per aquesta
corporació professional.
D’aquesta manera, pretén millorar les condicions en que les infermeres integren en la seva
pràctica la gestió de la imatge corporal de les persones amb autonomia en exercici de la
seva competència professional, respectant els drets dels ciutadans a utilitzar-les, a ser
degudament informats i a que se’ls ofereixin amb garanties de seguretat i eficàcia.
És un reconeixement de les infermeres del COIB i a través del COIB a aquelles infermeres
i infermers col·legiats experts en aquest camp de la pràctica. Aquest reconeixement –dels
col·legues- es planteja com a pas intermedi –però molt important– per a la validació de la
pràctica, la formació, la recerca i la gestió en aquest àmbit de la pràctica.
El DAC, acredita la preparació i capacitació professional en el desenvolupament de la
pràctica infermera en l’àmbit de la gestió de la imatge corporal

PROCEDIMENT
Requisits per a la sol·licitud del Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC)
d’infermera gestora de la imatge corporal.
Podran sol·licitar l’obtenció del DAC aquelles infermeres i infermers col·legiats al COIB,
que es trobin al corrent de la seva col·legiació, i acompleixin amb els requeriments
especificats en el procediment per a l’obtenció d’aquest certificat.

Tramitació a seguir
Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol moment prèvia cita.
Lliurar presencialment al COIB el formulari de sol·licitud del diploma emplenat i la següent
documentació:
▪

Original i una còpia del Currículum professional

▪

Original i una còpia de diplomes o certificats acreditatius de mèrits de cada un dels
apartats que consten en el quadre de requeriments per a l’acreditació (veure pàgina
5)

Des del departament d’administració del COIB es retornaran tots els documents originals
lliurats per la col·legiada/at, així com una de les còpies compulsada i registrada, que
serviran com justificant de lliurament per a la interessada/at.
Efectuar un pagament de 25 € per despeses de gestions de tramitació administrativa, que
seran retornats si no es supera positivament l’avaluació del corresponent expedient.
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Subsanació de sol·licituds
En el supòsits que la col·legiada/at, no hagués lliurat tota la documentació acreditativa dels
seus mèrits per la obtenció del DAC, podrà subsanar aquesta circumstància i aportar tota
la documentació en un termini no superior a 10 dies des de la petició inicial, transcorreguts
els quals no s’admetrà l’aportació de més sol·licituds. Així mateix, se li podrà requerir des
del COIB perquè complementi o esmeni la seva reclamació durant el mateix termini.

Resolució
Des del COIB s’enviarà tota la documentació així com el formulari, al Comitè d’Acreditació,
que és l’òrgan encarregat d’efectuar la valoració i la proposta per a la concessió del DAC.
El Comitè d’Acreditació, un cop valorada i analitzada tota la documentació lliurada per la
col·legiada/at, proposarà a la Junta de Govern del COIB l’emissió del Diploma
d’Acreditació i Capacitació (DAC) en infermera gestora de la imatge corporal.
Les sol·licituds presentades durant un trimestre es resoldran al trimestre següent.

Denegació del DAC
En el cas que un cop valorada i analitzada la documentació pel Comitè d’Acreditació es
resolgui desfavorablement, es retornarà l’import de la taxa abonada per despeses de
gestions de tramitació administrativa i podrà tornar a presentar novament la sol·licitud
d’obtenció del DAC transcorreguts 6 mesos a partir de la recepció de l’informe
desfavorable, havent d’abonar de nou la taxa corresponent.
En el supòsit que la col·legiada/at, no estigui d’acord amb la denegació del DAC, podrà
formular en un termini màxim d’un mes reclamació per escrit i degudament fonamentada,
contra l’esmentada denegació. Aquesta reclamació serà analitzada i informada pel Comitè
d’Acreditació de la infermera gestora de la imatge corporal, i resolta en un termini no
superior a tres mesos.

REGISTRE D’INFERMERES ACREDITADES

Per tal de donar publicitat i garantia a la ciutadania quan vulgui recórrer a una/n
professional infermer acreditat en gestió de la imatge corporal pel COIB mitjançant el DAC,
es publicarà a la plana web del COIB, un llistat dels infermeres/rs acreditats amb
l’esmentat diploma. Les dades que figuraran seran únicament el nom i cognoms i la data
de concessió del diploma. Aquestes dades es publicaran sempre i quan existeixi el
consentiment previ per part de la col·legiada/col·legiat. La llista que serà actualitzada
després de cada reunió de la Comissió d'Acreditació de la infermera gestora de la imatge
corporal.
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FORMULARI DE SOL·LICITUD

FORMULARI PER A L’OBTENCIÓ DEL DAC
Dades Personals
Nom i Cognoms: .............................................................................................................................
Núm. col·legiada/t: ..............................
Adreça: ................................................................................ Població: .........................................
Telèfon: ................................... Mòbil: ................................... E-mail: ............................................

Dades Professionals
Àmbit treball
 Àmbit hospitalari

 Àmbit d’atenció primària

 Àmbit sociosanitari

 Àmbit residencial

 Consultori privat

 Àmbit gestió

 Àmbit universitari, centres docents o d’investigació
Lloc de treball: ................................................................................................................................
Adreça: .............................................................................. Població: ...........................................

En cas d’obtenir el Diploma d’Acreditació i Capacitació d’infermera gestora la imatge corporal
autoritzo al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, a publicar les meves dades
personals, així com la circumstància d’haver obtingut el DAC a l’empara del que disposa la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Signatura:
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REQUERIMENTS
REQUERIMENTS PER A L’ACREDITACIÓ

GESTIÓ DE LA IMATGE CORPORALi
I

Nivell de coneixement:

Punt x
apartat

Màx.
punts
25

Formació bàsica (un o més cursos) en gestió de la imatge corporal (mínim 300 hores) (1,5 punts
x crèdit)
Formació continuada: Assistència a cursos, tallers, seminaris, etc. en gestió de la imatge corporal
– Acreditats pel SNS o universitats: 1 punt/crèdit (1crèdit=10 hores)
– No acreditats SNS o universitats: 0.50 punts/crèdit (1crèdit=10 hores)
Formació continuada :Assistència a congressos, jornades o trobades en Gestió de la imatge
corporal
– Acreditats pel SNS o universitats: 0,25 punts/esdeveniment
– No acreditats SNS o universitats: 0,15 punts/esdeveniment
II

Entrenament pràctic i experiència acumulada:
▪
▪
▪
▪

Exercici demostrat en gestió de la imatge corporal en centres públics o privats (5 punts per
any treballat)
Model de registre per a la valoració de la situació de salut de la persona ( 1 punt únic)
Guies, protocols o procediments treball com a infermera que utilitza el SA (2 punts únics)
Presentació de guies d’avaluació utilitzades en la seva pràctica en el gestió de la imatge
corporal (3 punts únics)

Participació en esdeveniments científics:

III

▪

IV

Conferencia: (2 punts /conferència)
Ponència a taula rodona: (1 punt/ponència a taula rodona)
Comunicació oral o pòster: primer autor/a: (0.5 punts/primer comunicant)
Altres autors comunicació oral o pòster (fins a 3 coautors): (0.25 punts/autor)

Col·laboració comitès científics o organitzadors de congressos o altres esdeveniments
relacionats amb les gestió de la imatge corporal (1 punt per participació)

Activitat docent:
▪
▪

V

▪
▪
▪
▪
VI

▪
▪
▪
▪

i

10

Autor/a o coautor/a de llibres o capítols de llibres de divulgació en gestió imatge corporal
(1.5 punts/llibre o capítol)
Autor/a o coautor/a de llibres o capítols de llibres d’infermeria en gestió imatge corporal (3
punts/llibre o capítol)
Autor/a o coautor/a d’articles en revistes de divulgació relacionats amb la gestió de la
imatge corporal (1 punt per article)
Autor/a o coautor/a d’articles en revistes d’infermeria relacionats amb gestió imatge corporal
(2 punts per article)
D’altres publicacions en revistes de salut sobre gestió de la imatge corporal (1 punt per
article)

Activitat investigadora:
▪
▪

20

Professor/a en gestió de la imatge corporal d’universitat, escoles, centres formadors (0.15
punts/h. lectiva)
Activitat docent de F. Continuada en gestió imatge corporal centres de treball (0.10 punts/h.
lectiva)

Publicacions:
▪

10

Conferencies, ponències o comunicacions orals o format pòster relacionades amb la gestió
de la imatge corporal presentades en fòrums científics i/o professionals

▪
▪
▪
▪
▪

20

15

Projectes d’investigació en gestió de la imatge corporal (5 punts)
Projectes d’investigació en una tècnica relacionada amb la gestió imatge corporal (2.5
punts)
Disseny de projectes d’investigació en gestió de la imatge corporal (3 punts)
Disseny de projectes d’investigació en una tècnica relacionada amb la gestió imatge
corporal (1,5 punts)
Participació en l’elaboració d’un projecte relacionat amb gestió de la imatge corporal (1
punt)
Participació en l’elaboració d’un projecte relacionat amb una tècnica relacionada amb la
gestió imatge corporal (0.5 punts)

Puntuació mínima per obtenir el DAC en gestió de la Imatge corporal: 40 punts
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