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Presentació 

El Pla “Salut, escola i comunitat” (PSEC) té els objectius següents: 

 Millorar la salut d’infants i joves mitjançant la realització d’accions que afavoreixin l’adopció de 
conductes positives envers la salut individual i col·lectiva i la generalització d’hàbits saludables. 

 Proposar un marc comú de referència per coordinar les accions d’educació i promoció de la salut en els 
diferents àmbits implicats en el territori. 

 Implicar entitats i institucions en projectes d’educació i promoció de la salut. 

 Arribar al conjunt de la població infantil i juvenil mitjançant la millora del treball en xarxa entre els 
serveis i recursos de cada territori. 

A Vilafranca del Penedès, el Pla “Salut, escola i comunitat” s’inicia el curs 2013-2014 i des de llavors s’edita un 
catàleg que pretén ser una relació detallada dels serveis de promoció de la salut que les administracions i els 
organismes ofereixen a la comunitat educativa (professionals, associacions de mares i pares d’alumnes, consells 
escolars, etc.). Per tal de millorar-ne la difusió, enguany hem considerat la possibilitat d’editar un catàleg 
específic destinat a les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) i a les famílies, alhora que es continuen 
editant els destinats als centres educatius. 

A continuació, es detallen els diferents productes o serveis en forma de fitxes, les quals n’especifiquen les 
característiques concretes. Llevat que s’hi indiqui el contrari explícitament, els productes d’aquest catàleg no 
comporten cap cost per a qui els sol·liciti. La realització de les activitats als centres resta subjecta a la 
disponibilitat dels serveis de les entitats que les ofereixen. 

Perquè el vostre centre pugui realitzar les activitats o tenir accés als materials que us presentem en aquesta 
guia, cal que en feu la demanda a través de l’espai Tràmits del web de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.1 
El Servei de Salut de l’Ajuntament gestionarà la vostra demanda i la derivarà als responsables de l’organització de 
l’activitat.  

Totes les demandes s’atendran per ordre rigorós de recepció i, tot i que es poden fer al llarg del curs si no 
s’indica altrament, és recomanable que es facin durant el primer trimestre. 

  

                                                           
1 Adreça de l’espai Tràmits de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: 
https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2673&idtema=173 
 
 

https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_activitats_salut.jsp?idtramit=2655
https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2673&idtema=173
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Per a més informació us podeu adreçar a: 
 

Servei de Salut Pública a l’Alt Penedès i Garraf 
Avinguda de la Pelegrina, 70 
08720 Vilafranca del Penedès 
aspc.altpenedes@gencat.cat Tel. 938 160 420 

Servei de Salut i Oficina Tècnica de Joventut - PIDCES 
Carrer Cort, 14 
08720 Vilafranca del Penedès 

salut@vilafranca.org   Tel. 938 920 358 

Servei Educatiu de l’Alt Penedès 
Avinguda d’Europa, 28 
08720 Vilafranca del Penedès 
crp-altpenedes@xtec.cat  Tel. 936 570 979 

 

  

mailto:aspc.altpenedes@gencat.cat
mailto:salut@vilafranca.org
mailto:crp-altpenedes@xtec.cat
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HÀBITS SALUDABLES 

 

Producte o servei Programa “Infància i dieta mediterrània (INFADIMED)”  

Objectius 
 Promoure l’activitat física i l’alimentació saludable a l’edat infantil.  

 Veure l’impacte que té l’educació en hàbits saludables nutricionals en 
l’índex d’obesitat infantil a les escoles. 

Descripció 

El Programa proposa les sessions següents: 

 Sessions didàctiques i educatives que repassen conceptes, donen 
consells i animen els infants de P3, P4, P5 i 1r i 2n de primària a tenir 
uns hàbits alimentaris saludables i a fer exercici físic de manera 
habitual. 

 Sessions de grup per a les famílies. 

Material de suport 

 Sèrie de dibuixos animats en què es tracta un tema per capítol/sessió 
sobre hàbits saludables en nutrició i activitat física. 

 Presentació en PowerPoint i debat sobre el contingut de la sessió. 

 Diferents activitats (pintar aliments, fer jocs, etc.) per tractar i treballar 
el tema de cada sessió. 

 Sessions formatives i didàctiques als pares sobre la manera de millorar 
els hàbits nutricionals i d’incloure l’exercici físic en el dia a dia.  

A qui s’adreça 
Escoles d’educació infantil i primària (infants de P3 a 6è de primària) i a les 
famílies. 

Qui ho pot demanar Escoles d’educació infantil i primària. 

Indicadors 

 Nombre d’infants que han participat en les intervencions. 

 Nombre de pares i mares que han participat en les sessions. 

 Nombre de sessions realitzades. 

Activitat organitzada per l’Institut Català de la Salut. 
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Producte o servei Taller de nutrició per a cuidadors d’infants en edat escolar 

Objectius 

 Promoure l’alimentació saludable i l’activitat física a l’edat infantil.  

 Donar a conèixer els beneficis de la dieta mediterrània en la infància. 

 Donar eines útils per poder preparar una dieta equilibrada basada en 
la dieta mediterrània. 

Descripció 

El taller proposa les sessions següents: 

 Sessió didàctica i educativa que repassa conceptes, dona consells i 
anima els cuidadors d’infants en edat escolar a tenir uns hàbits 
alimentaris saludables i a fer exercici físic de manera habitual.  

 Sessió de grup per a les famílies.  

 Espai per al diàleg. 

Material de suport 
 Presentació en PowerPoint i debat sobre el contingut de la sessió. 

 Sessió formativa i didàctica als cuidadors sobre la manera de millorar 
els hàbits nutricionals i incloure l’exercici físic en el dia a dia. 

A qui s’adreça Famílies d’alumnes de les escoles d’educació infantil i primària. 

Qui ho pot demanar Escoles i AMPA d’educació infantil i primària. 

Indicadors 
 Nombre de sessions realitzades. 

 Nombre de pares i mares que han participat en les sessions. 

Activitat organitzada per l’Institut Català de la Salut. 
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Producte o servei Programa de revisió de programacions de menús escolars (PReME) 

Objectius 
 Promoure l’alimentació saludable a l’edat infantil. 

 Millorar la qualitat de les programacions de menús que es fan servir 
als serveis de menjador de les escoles. 

Descripció 

Es recull la programació de menús del servei de menjador de l’escola. Un 
equip de dietistes i nutricionistes en valora diversos aspectes: freqüència 
de consum dels aliments, adaptació estacional, estructura mensual, 
especificació dels plats, etc. Amb el resultat s’elabora un informe amb 
propostes de millora que s’adreça a l’escola. 
 
Per a més informació consulteu el web del Departament de Salut: 
Programa de revisió de programacions de menús escolars a Catalunya 
(PReME). Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

Material de suport  

 Guia L’alimentació saludable en l’etapa escolar. 

 Acompanyar els àpats en família. 

 Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 
anys). 

A qui s’adreça 
Escoles d’educació infantil, primària i secundària amb servei de menjador 
escolar. 

Qui ho pot demanar 
Consells escolars, associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA), 
municipis i consells comarcals que gestionin menjadors escolars. 

Indicadors 

 Nombre d’escoles amb revisió de menús. 

 Nombre d’alumnes en escoles amb revisió de menús. 

 Percentatge d’escoles amb fruita quatre vegades per setmana. 

 Cobertura d’escoles i alumnes amb revisió de menús els darrers tres 
anys.  

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

  

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisioprogramacions_menusescolars/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisioprogramacions_menusescolars/
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/guialimentacio.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/acompanyar_apats_escola_familia.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/Alimentacion_0-3_2016.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/Alimentacion_0-3_2016.pdf
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PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES 

Producte o servei Programa de deshabituació tabàquica 

Objectiu 

Promoció de la salut i deshabituació tabàquica en mares i pares fumadors. 
Sensibilització dels adults fumadors com a referents modelitzadors. 
 
Prevenir l’inici del consum de tabac i l’exposició al fum ambiental de tabac 
en la població infantil i jove i evitar que en el seu entorn habitual hi hagi 
persones fumant. 

Descripció 

Activitat dirigida a mares i pares fumadors amb fills escolaritzats en els 
cursos de 5è i 6è de primària. 
 
Es duen a terme periòdicament sessions grupals amb els adults fumadors 
amb motivació per deixar de fumar. Paral·lelament es fan activitats 
preventives amb els infants amb l’objectiu que no s’iniciïn en aquesta 
conducta de risc. 
 
La intervenció la realitzen metges i infermers de l’atenció primària 
especialitzats en el tractament de la deshabituació tabàquica. 

A qui s’adreça Mares i pares fumadors d’alumnes de 5è i 6è de primària. 

Qui ho pot demanar 
Centres d’educació primària i associacions de mares i pares d’alumnes 
(AMPA). 

Com s’ha de 
sol·licitar 

Cal fer-ne la petició als correus electrònics: 
rcanestro@ambitcp.catsalut.net  
drodriguezm.cp.ics@gencat.cat 

Indicadors 

 Nombre de sessions realitzades. 

 Nombre d’assistents. 

 Dades obtingudes del seguiment dels participants (pares i fills) després 
de la intervenció a curt, mitjà i llarg termini. 

Activitat organitzada per l’Institut Català de la Salut i l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

 
  

mailto:rcanestro@ambitcp.catsalut.net
mailto:drodriguezm.cp.ics@gencat.cat
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Producte o servei Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues (SAFAD) 

Objectius 

 Donar atenció personalitzada a dubtes, qüestions i problemàtiques 
relacionats amb les drogues i el consum d’aquestes substàncies tant a 
adolescents com a les seves famílies. 

 Orientar i assessorar les famílies i derivar-les, en cas necessari, a 
serveis específics; la derivació es pot treballar d’una manera intensa i 
gradual intentant no perdre usuaris en aquest procés. 

 Donar resposta a professionals que necessitin assessorament 
relacionat amb el consum de drogues. 

 Donar eines a pares i mares en l’abordatge del consum de drogues per 
treballar a casa. 

Descripció 

Servei d’assessorament a adolescents o a les seves famílies, instal·lat al 
CAP i concebut com a espai de referència per als centres educatius i les 
seves famílies davant de situacions de consum de drogues dels 
adolescents. 

A qui s’adreça Població adolescent i jove i les seves famílies. 

Qui ho pot demanar Alumnat de secundària, les seves famílies i els centres educatius. 

Indicadors 
 Nombre de casos oberts. 

 Nombre de derivacions. 

 Nombre de visites. 

Activitat organitzada pel Pla de drogues de Vilafranca del Penedès (INDROGS). 
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Producte o servei Taller “A casa també parlem sobre drogues”  

Objectiu  

Dotar els pares i les mares de les millors eines per realitzar un bon 
abordatge educatiu, mitjançant la creació d’espais de debat i reflexió, per 
prevenir el consum de drogues problemàtic dels seus fills. 

Descripció 

Els tallers, que són per a pares i mares, aborden els factors que poden 
influir en el consum de drogues (normes, límits, autoestima, comunicació, 
etc.). També poden tractar altres temes com ara les noves tecnologies. 
Poden constar d’una sola sessió o bé es pot organitzar un cicle de 
xerrades. 

A qui s’adreça Mares i pares. 

Qui ho pot demanar 
Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) i centres educatius de 
secundària. 

Indicadors 
 Nombre de tallers sol·licitats. 

 Nombre de participants. 

 Valoracions dels participants. 

Activitat organitzada pel Pla de drogues de Vilafranca del Penedès (INDROGS). 
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Producte o servei Programa “L’aventura de la vida” 

Objectiu 
Estimular i potenciar les habilitats que permeten als infants d’educació 
primària disminuir els factors de risc de patir problemes relacionats amb 
els consums de drogues en un futur. 

Descripció 

El programa “L’aventura de la vida” ofereix materials didàctics, propostes 
de formació i activitats d’animació als mestres i a les famílies buscant la 
màxima complicitat i coherència entre tots els agents educadors. 

És una intervenció educativa que s’emmarca dins de l’educació per a la 
salut com a eix transversal del currículum escolar, i que s’inspira en un 
concepte de salut com a manera de viure autònoma, joiosa i solidària. 

Els continguts del programa s’estructuren entorn de dos blocs de salut i 
dotze temes. Els materials bàsics del programa són quatre àlbums de 
cromos, un per cada curs, amb trenta-sis cromos cadascun, que 
reflecteixen situacions diverses de salut viscudes per una colla d’amics en 
tres espais de la vida quotidiana: la família, l’escola i el barri. 

Els continguts estan establerts per nivells educatius: l’esquema conceptual 
i el disseny gràfic són els mateixos, però les històries són diferents (hi ha 
un àlbum diferent per a 3r, 4t, 5è i 6è d’educació primària, i cada noi o 
noia treballa amb el seu exemplar). S’organitzen tallers formatius per a 
pares i mares.  

A qui s’adreça 
Alumnat d’educació primària (de 6 a 12 anys) i famílies de centres escolars 
adherits al programa “L’aventura de la vida”. 

Qui ho pot demanar Centres escolars adherits al programa “L’aventura de la vida”. 

Indicadors 

 Nombre de tallers demanats. 

 Nombre d’alumnes en escoles que participen en els tallers. 

 Valoració dels mestres.  

 Pares i mares que participen en els tallers. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
El cost infant/curs és de 9 €. 

  

http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_LAventura_de_la_vida
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_LAventura_de_la_vida
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Producte o servei Taller “Connecta amb els teus fills” 

Objectius 

El programa “Connecta amb els teus fills” té com a objectius: 

 Ensenyar els pares a modificar i a millorar les seves habilitats 
educatives i de gestió familiar, de manera que es redueixin els factors 
de risc en relació amb els consums de drogues als quals estan exposats 
els seus fills i s’incrementin els factors de protecció.  

 Ajudar a resoldre els dubtes, les pors i les inseguretats que es pateixen 
sobre la important tasca de connectar amb els fills en temes 
relacionats amb els estils de vida (sortides nocturnes, gestió dels 
diners, relació amb els amics dels fills), i prevenir i gestionar les 
anomenades conductes de risc (consum de drogues, conducció 
temerària, relacions sexuals poc segures, etc.). 

Descripció 

Tallers per a pares i mares: 

 Taller inicial: “Connecta amb els teus fills. Parlem de les drogues”. 

 Taller d’aprofundiment: “Connecta amb els teus fills. Actua”. 

Material de suport 

 Guia informativa general, amb informació, consells, adreces d’interès i 
activitats per promoure la reflexió de pares i mares pel que fa a les 
drogues i la sexualitat.  

 Versió breu de la guia amb el mateix títol (Connecta amb els teus fills), 
que conté, resumits, alguns dels conceptes bàsics de la guia. 

 Quatre monogràfics específics amb informació sobre el tabac, 
l’alcohol, el cànnabis i les drogues estimulants.  

A qui s’adreça Pares i mares en general. 

Qui ho pot demanar Associacions de mares i pares d’alumnes. 

Indicadors 
 Nombre de tallers demanats. 

 Nombre de pares i mares que participen als tallers. 

 Valoració dels pares i mares. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

  

http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Connecta__fills_adrecat_AMPA
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Connecta__fills_adrecat_AMPA
http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/recursos/Cataleg_2015.pdf
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Connecta__fills_adrecat_AMPA
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Producte o servei Guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupa el tabac 

Objectius 
Eina educativa per a pares i mares que ajuda a resoldre els dubtes, les pors 
i les inseguretats en relació amb el consum de tabac. 

Descripció 

La guia informativa Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens 
preocupa el tabac situa els pares i les mares en el context de la prevenció. 

 
Té un segon bloc amb informació general sobre els efectes i les 
peculiaritats d’aquest tipus de droga, que desfà alguns tòpics i creences.  
 
I, finalment, es donen pautes sobre què cal fer en cada cas concret, segons 
el patró de conducta i/o consum dels fills.  

A qui s’adreça Mares i pares en general. 

Qui ho pot demanar Centres educatius, pares i mares. 

Indicador Nombre de sol·licituds. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

  

http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_Quan_pares_preocupa_tabac
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_Quan_pares_preocupa_tabac
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Producte o servei Guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen 
els estimulants i les drogues de síntesi 

Objectius  
Eina educativa per a pares i mares que ajuda a resoldre els dubtes, les pors 
i les inseguretats en relació amb el consum de substàncies, com ara els 
estimulants i les drogues de disseny. 

Descripció 

La guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen els 
estimulants i les drogues de síntesi forma part de la guia Connecta amb els 
teus fills i n’amplia els continguts, específicament les preocupacions i els 
dubtes relacionats amb les drogues. 
 
Guia informativa que situa els pares i les mares en el context de la 
prevenció. 

 
Té un segon bloc amb informació general sobre els efectes i les 
peculiaritats d’aquests tipus de drogues, que desfà alguns tòpics i 
creences.  
 
I, finalment, s’ofereixen pautes sobre què cal fer en cada cas concret, 
segons el patró de conducta i/o consum dels fills.  

A qui s’adreça Mares i pares en general. 

Qui ho pot demanar Centres educatius, pares i mares. 

Indicador Nombre d’unitats demanades. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

  

http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_Quan_pares_preocupen_drogues_estimulants_sintesi
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_Quan_pares_preocupen_drogues_estimulants_sintesi
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Producte o servei Guia Connecta amb els teus fills. Quan els pares ens preocupen els porros 

Objectius  
Eina educativa per a pares i mares que ajuda a resoldre els dubtes, les pors 
i les inseguretats en relació amb el consum de cànnabis. 

Descripció 

La guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen els 
porros forma part de la guia Connecta amb els teus fills i n’amplia els 
continguts, específicament les preocupacions i els dubtes relacionats amb 
els porros. 

 
Guia informativa que situa els pares i les mares en el context de la 
prevenció. 

 
Té un segon bloc amb informació general sobre els efectes i les 
peculiaritats d’aquests tipus de drogues, que desfà alguns tòpics i 
creences.  
 
I, finalment, es donen pautes sobre què cal fer en cada cas concret, segons 
el patró de conducta i/o consum dels fills.  

A qui s’adreça Mares i pares en general. 

Qui ho pot demanar Centres educatius, pares i mares. 

Indicador Nombre d’unitats demanades. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

  

http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_Quan_pares_preocupen_porros
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_Quan_pares_preocupen_porros
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Producte o servei Guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen 
les begudes alcohòliques 

Objectius  
Eina educativa per a pares i mares que ajuda a resoldre els dubtes, les pors 
i les inseguretats en relació amb el consum de begudes alcohòliques. 

Descripció 

La guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen les 
begudes alcohòliques forma part de la guia Connecta amb els teus fills i 
n’amplia els continguts, específicament les preocupacions i els dubtes 
relacionats amb una droga molt consumida i acceptada en el nostre país: 
l’alcohol. 
 
Guia informativa que situa els pares i les mares en el context de la 
prevenció. 

 
Té un segon bloc amb informació general sobre els efectes i les 
peculiaritats d’aquest tipus de droga, que desfà alguns tòpics i creences.  
 
I, finalment, es donen pautes sobre què cal fer en cada cas concret, segons 
el patró de conducta i/o consum dels fills. 

A qui s’adreça Mares i pares en general. 

Qui ho pot demanar Centres educatius, pares i mares. 

Indicador Nombre d’unitats demanades. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

  

http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_Quan_pares_preocupen_begudes_alcoholiques
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_Quan_pares_preocupen_begudes_alcoholiques
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Producte o servei Drogues, què cal saber-ne? 

Objectius 

La guia Drogues, què cal saber-ne? ofereix informació bàsica sobre les 
principals drogues que es consumeixen a Catalunya, els efectes i riscos 
més significatius que se’n deriven, així com diferents aspectes relacionats 
amb la prevenció i el tractament dels problemes associats al consum de 
drogues. 

Descripció Guia de cinquanta pàgines. Any d’edició 2007. 

A qui s’adreça 
A totes les persones que vulguin disposar d’informació bàsica sobre 
drogues. 

Qui ho pot demanar AMPA i professionals vinculats a la comunitat educativa. 

Indicador Nombre de guies distribuïdes. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

  

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/11/02/16/23/3415a7c8-bb09-4228-ae33-c6ad007db11a.pdf
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PREVENCIÓ DE LESIONS 

 

Producte o servei Educació viària 

Objectius 

 Fomentar l’educació viària entre la població. 

 Reduir els accidents de trànsit. 

 Ajudar els dinamitzadors d’aquestes activitats a facilitar que els 
participants en les seves accions d’educació viària siguin sensibles a la 
prevenció i adoptin els comportaments segurs necessaris per evitar els 
accidents de trànsit. 

Descripció 

Donar informació a les entitats que vulguin treballar l’educació viària ja 
sigui organitzant programes educatius o sessions amb els seus mitjans 
personals o amb tècnics aliens a la institució. 
 
Assessorar els professionals que volen dinamitzar l’educació viària als 
diferents àmbits d’actuació: Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
associacions de mares i pares dels centres escolars, biblioteques, casals de 
la gent gran, centres escolars, Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt 
Penedès, entitats de lleure i qualsevol entitat del municipi que estigui 
sensibilitzada per la problemàtica dels accidents de trànsit.  

 
Facilitar recursos didàctics gratuïts per ajudar a aconseguir els objectius 
que els dinamitzadors dels programes hagin dissenyat. Els recursos 
didàctics estan descrits al web següent: http://edums.gencat.cat. 

A qui s’adreça 
Professionals o entitats que dinamitzen o volen dinamitzar l’educació 
viària.  

Qui ho pot demanar 
Institucions, entitats, que vulguin fer intervencions d’educació viària en el 
seu àmbit d’actuació. 

Indicadors 

 Nombre d’assessoraments a les institucions que s’adrecin al Servei 
Català de Trànsit. 

 Nombre de recursos didàctics distribuïts. 

 Nombre de participants en les activitats. 

 Valoració dels professionals de les institucions que hagin rebut el 
suport del Servei Català de Trànsit en forma d’assessorament o 
recursos didàctics. 

Activitat organitzada pel Servei Català de Trànsit. 

  

http://edums.gencat.cat/
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Producte o servei Formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) i en l’ús del desfibril·lador 
extern automàtic (DEA) 

Objectiu Ensenyar les maniobres de RCP universals i l’ús del desfibril·lador. 

Descripció 
En el curs sobre RCP s’ensenyen les bases teòriques i les maniobres que 
s’han de fer en cas d’aturada cardiorespiratòria. 

A qui s’adreça Alumnat de totes les etapes de l’ensenyament, professionals i famílies. 

Qui ho pot demanar Professionals i AMPA. 

Indicadors 
 Nombre de sessions realitzades. 

 Nombre d’assistents. 

Activitat organitzada per l’Institut Català de la Salut. 
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SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

 

Producte o servei El malbaratament d’aliments i la seguretat alimentària 

Objectius 

 Donar suport als centres per reforçar el missatge que “el menjar no es 
llença” i promoure’n l’aprofitament i la donació entre els qui més ho 
necessiten. 

 Col·laborar en la lluita contra el malbaratament d’aliments. 

Descripció 
Professionals de la seguretat alimentària donen consells i suport tècnic en 
l’aprofitament segur del menjar als centres que ho sol·licitin. 

A qui s’adreça Centres que disposin de menjador.  

Qui ho pot demanar Centres educatius, AMPA i responsables de menjadors. 

Indicador Nombre d’actuacions efectuades. 

Activitat organitzada pel Servei de Salut Pública a l’Alt Penedès i Garraf de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 
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