
 

 
Olga Canet Vélez 

_______________________________________________________________ 

 

Titulació Acadèmica y perfil professional 

 

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB) (2013). Llicenciada en Humanitats 

per la Universitat Pompeu Fabra (2004). Postgrau d’infermeria materno-infantil per la 

Universitat Ramon Llull (1993). Diplomada en infermeria per la UB (1986).  

 

Experiència professional com infermera assistencial des de l'any 1986 fins al 2001 en diferents 

entorns assistencials hospitalaris amb Atenció al lesionat medul·lar al malalt ingressat en serveis 

de respiratori i cirurgia digestiva, hospital de dia, servei d'obstetrícia i ginecologia, així com el 

mallat crític. Experiència en visites domiciliàries i guàrdies en urgències d'atenció primària. 

Els últims 15 anys assistencials van estar dedicats a l'atenció del nen ingressat en el servei de 

nounats i pediatria. 

 

Docència 

 

Experiència professional com a docent des de l'any 1996 fins a l'actualitat com a professora de 

l'Escola Universitari d'infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna Universitat Ramon Llull: 

Professora de les assignatures: Seminaris d'infermeria i en Fisioteràpia. 

Professora de teoricopràctiques en les assignatures d'Infermeria Medicoquirúrgica II i IV, 

Infermeria Medicoquirúrgica V, Infermeria Matern infantil, i Infermeria Comunitària, Situacions 

de Salut Clíniques a la Diplomatura d'Infermeria. Fonaments sanitaris bàsics. Socorrisme bàsic, 

Primers auxilis a la Diplomatura de Fisioteràpia. Professora de teoricopràctiques a l'assignatura 

Estructura i funcionament del cos humà a la Diplomatura de Nutrició. 

 

 

Actualment imparteix les assignatures: Atenció d'infermeria a la infància, Infermeria clínica 1, 

Atenció d'infermeria a la dona, Seminari de quarts i TFG, en Infermeria. Grups reduïts de 

fisiopatologia en Farmàcia i Educació i Salut en el Grau Educació infantil.    

 

Docent en els màsters universitaris en el mòdul de metodologia i tutora de treballs de Fi de 

màster: Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica, Màster Universitari en Fisioteràpia 

Infantil, Màster Universitari en Neurofisioteràpia. 

Docent en el Màster en Recerca Clínica Aplicada en Ciències de la Salut (ICACS). 

 

Investigació 

 

Código ORCID:  

 

Acreditació com a professor Lector per AQU  (18/9/2019) 

 

Línies de investigació 

- Atenció a la salut sexual i reproductiva. Exploració , anàlisi i avaluació dels resultats en 

salut des de la perspectiva de l’organització dels serveis de salut, les cultures 

organitzacionals dels serveis i de les polítiques de salut. 



 

 
- Gènere i salut. Exploració del impacte de les polítiques de gènere, l’organització dels 

serveis i de les intervencions sobre els resultats en salut. 

- Aspectes socials. Exploració dels determinants socials, el context cultural amb 

perspectiva de gènere i els seus impactes potencials sobre la salut de les persones. 

 

Publicacions més rellevants: 

 

- Escuriet, R., García-Lausin, L., Salgado-Poveda, I., Casañas, R., Robleda, G., Canet, O. ... Pueyo, 

M. J. (2017). Midwives’ contribution to normal childbirth care: Cross-sectional study in public 

health settings, the MidconBirth Study protocol. European Journal of Midwifery, 1(September). 

https://doi.org/10.18332/ejm/76820 

- Vidal,X.,Martí,J.,Canet,O.,Roqué,M., Morral,A., M. Tur,C. Schmitz, Sitjà, M. (2018). Efficacy of 

radial extracorporeal shock wave therapy compared to botulinum toxin type a in the treatment 

of lower extremity spasticity in patients with cerebral palsy. Annals of Physical and 

Rehabilitation Medicine.61, Page e58. https://doi.org/10.1016/j.rehab.2018.05.126. 

- Carrillo-Álvarez, E., Riera-Romaní, J., Canet-Vélez, O. Social influences on adolescents' dietary 

behavior in Catalonia, Spain: A qualitative multiple-cases study from the perspective of social 

capital. Appetite.  Jan Published online. doi: 10.1016/j.appet.2018.01.008 

- Roca, J., Gros,S.,Canet,O. (2018). Analysis of and reflection on bachelor thesis in nursing 

students: A descriptive study in Spain. Nurse Education Today. 68, 159-

164,https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.06.010. 

- Fernández-Prieto, I., Canet, O., & Giné-Garriga, M. (2019). Physical Activity Perceptions in 

Adolescents: A Qualitative Study Involving Photo Elicitation and Discussion Groups. Journal of 

Adolescent Research, 34(3), 302–322. https://doi.org/10.1177/0743558417712612 

- Canet Vélez, Olga, & González Gálvez, Pilar (2015). La guía de seguimiento del Prácticum en 

enfermería, una estrategia de calidad. Opción, 31(3). 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=310/31045567018 

- Fernández, I., Canet, O. & Giné-Garriga, M. Eur J Pediatr (2017) 176: 57. 

https://doi.org/10.1007/s00431-016-2809-4  

- Roca,J.,Reguant, M., Canet,O.(2016)Learning outcomes of “The Oncology Patient” study 

among nursing students: A comparison of teaching strategies.Nurse Education Today,46,29-35. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.08.018. 

- Roca,J.,Reguant, M., Canet,O.(2016)Aprendizaje basado en problemas, estudio de casos y 

metodología tradicional: una experiencia concreta en el grado en enfermería Procedia Social 

and Behavioral Sciences, 2015, vol. 196, p. 163-170 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.029 

 

Projectes d’investigació  

Participa en diferents projectes finançats nacionals: 

- Anàlisi bioètica de l’avaluació del dolor en persones adultes sense capacitat de 

comunicació verbal en unitats d’hospitalització de pacients crítics. Entitat finançadora: 

Fundació Grifols (2016) 

- The impact of work‐to‐retirement transitions on social, psychological and physical 

wellbeing. Entitat finançadora: Universitat Ramon Llull 2018) 

- Evaluación de la efectividad del programa para la educación emocional, social y de la 

salud mental de los adolescentes asistidos en centros de la DGAIA. Entitat financiadora: 

Instituto de Salud  ́Carlos III ́ (FIS) (FIS_ PI18/01859) (2018-2020)  

 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.029


 

 
Projectes Europeus finançats: 

- Midwives’ contribution to normal childbirth care: Cross-sectional study in public 

hospitals in Catalonia. Entitat finançadora: Comunitat europea y Consell de Col·legis 

d’Infermeres i Infermers de Catalunya COST Action 1405. (SRCTN14062994) (2016) 

- Implementation research in maternal Health. Entitat finançadora: Unió Europea. H2020. 

QUALI-DEC (H2020 847567) (2019-2022). 
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