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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. 

Aquest document 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.) de Vilafranca del Penedès. 

En primer lloc, el catàleg conté el resum dels recursos classificats per eixos i edats. Els eixos que s’han 
establert són: benestar emocional, hàbits saludables, afectivitat i socialització, seguretat i riscos, estratègies 
globals i altres recursos. També s’han definit les prioritats en promoció de la salut per a cada eix i edat. 

A continuació, es detallen els diferents productes o serveis en forma de fitxes mitjançant les quals se 
n’especifiquen les característiques concretes. Llevat que s’hi indiqui el contrari específicament, 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 feu la demanda a través de l’espai Tràmits del web de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.1

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. 

 
El Servei de Salut de l’Ajuntament gestionarà la vostra demanda i la derivarà als responsables de l’organització 
de l’activitat.  

  

                                                             
1 Adreça de l’espai Tràmits de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès:  
https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2655&idtema=173 

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

Departament de Salut 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 

Ajuntament de Vilafranca  
del Penedès 

Servei de Salut i Oficina Tècnica de Joventut - PIDCES 
Carrer Cort, 14 
08720 Vilafranca del Penedès  
salut@vilafranca.org    Tel. 938 920 358 

Departament d’Ensenyament 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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Resum de recursos per eixos i edats 

 

Educació 
infantil 

Prioritats 
Activitats i recursos relacionats / Nivells educatius 

(Per accedir a la fitxa d’un recurs premeu Ctrl + clic al ratolí) 

Hàbits saludables 

L’alimentació, la higiene i el descans: 
• La varietat d’aliments 
• Aliments i begudes saludables 
• Hàbits a l’hora dels àpats 
• Hàbits d’higiene 
• El descans 

• Programa “Infància i dieta mediterrània” (INFADIMED) 
• Programa de revisió de programacions de menús escolars 

(PReME) 
• Programa “A l’escola, la fruita entra sola” 

Seguretat i riscos 

La seguretat en l’entorn: 
• Ús d’objectes (tisores, coberts, etc.) 
• Perills (endolls, foc, etc.) 
• Accés a substàncies tòxiques 

(medicaments, alcohol, tabac, etc.) 
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Primer cicle 
d’educació 
primària (1r i 
2n) 

Prioritats 
Activitats i recursos relacionats / Nivells educatius 

(per accedir a la fitxa d’un recurs feu Ctrl + Clic) 

Hàbits saludables 

L’alimentació i l’activitat física: 
• Importància de l’activitat física 
• Equilibri alimentari 
• Relació entre l’activitat física i l’alimentació 
• Correccions posturals 
• Efectes i riscos de l’alcohol i el tabaquisme en la 

condició física i la salut 
• Bon ús dels medicaments 

• Taller “Estima les teves dents” (per a alumnes de 1r) 
• Programa de salut bucodental a l’escola (per a alumnes de 1r)  
• Programa “Infància i dieta mediterrània” (INFADIMED)  
• Programa de prevenció de la càries infantil (per a alumnes de 1r)  
• Programa de revisió de programacions de menús escolars (PReME) 
• Programa “A l’escola, la fruita entra sola”  

 

Seguretat i riscos 

La mobilitat segura: 
• Espais públics (carrers, places...) 
• Temps de lleure (bicicleta, excursions...) 
• Transport públic (esperar el tren o l’autobús, 

seure bé a l’autocar...) 
 
La cura de lesions: 

• Rascades, cremades... 
 
Ús de les TIC 

• Programa “L’aventura de la vida”  
• Educació viària 
• Formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) i en l’ús del desfibril·lador 

extern automàtic (DEA) 
• El malbaratament d’aliments i la seguretat alimentària 
• Material educatiu sobre seguretat alimentària 
• Esport escolar i prevenció. Ep@ 

 

Altres recursos  

• Assessorament clínic als professionals de l’equip d’atenció 
psicopedagògica (EAP)  

• Programa “Activa’t” 
• Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues (SAFAD) 
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Segon cicle 
d’educació 
primària (3r i 
4t) 

Prioritats 
Activitats i recursos relacionats / Nivells educatius 

(Per accedir a la fitxa d’un recurs premeu Ctrl + clic al ratolí) 

Hàbits saludables 

L’alimentació i l’activitat física: 
• Importància de l’activitat física 
• Equilibri alimentari 
• Relació entre l’activitat física i l’alimentació 
• Correccions posturals 
• Efectes i riscos de l’alcohol i el tabaquisme en 

la condició física i la salut 
• Bon ús dels medicaments 

• Taller “Avui nosaltres fem l’esmorzar” 
• Taller d’higiene postural. La fisioteràpia a l’escola t” (per a alumnes de 

4t) 
• Programa “Infància i dieta mediterrània” (INFADIMED) 
• Programa de revisió de programacions de menús escolars (PReME) 
• Programa “A l’escola, la fruita entra sola” 

 

Seguretat i riscos 

La mobilitat segura: 
• Espais públics (carrers, places, etc.) 
• Temps de lleure (bicicleta, excursions, etc.) 
• Transport públic (esperar el tren o l’autobús, 

seure bé a l’autocar, etc.) 
 
La cura de lesions: 

• Rascades, cremades, etc. 
 
Ús de les TIC 

• Sessions d’educació viària (per a alumnes de 3r i 4t) 
• Programa “L’aventura de la vida”  
• Formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) i en l’ús del 

desfibril·lador extern automàtic (DEA) 
• Educació viària 
• El malbaratament d’aliments i la seguretat alimentària 
• Material educatiu sobre seguretat alimentària 
• Esport escolar i prevenció. Ep@ 

Altres recursos  

• Assessorament clínic als professionals de l’equip d’atenció 
psicopedagògica (EAP) 

• Programa “Activa’t” 
• Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues (SAFAD) 
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Tercer cicle 
d’educació 
primària 
(5è i 6è) 

Prioritats 
Activitats i recursos relacionats / Nivells educatius 

(Per accedir a la fitxa d’un recurs premeu Ctrl + clic al ratolí) 

Benestar 
emocional 

El desenvolupament de l’autoestima a través de: 
• Autoconeixement i valor de la diversitat 
• Rols de responsabilitat en activitats col·lectives 
• Projecció personal i projectes de vida 

• Taller “Diguem no al bullying” 

Hàbits 
saludables 

L’alimentació i l’activitat física: 
• Importància de l’activitat física 
• Equilibri alimentari 
• Relació entre l’activitat física i l’alimentació 
• Correccions posturals 
• Efectes i riscos de l’alcohol i el tabaquisme en la 

condició física i la salut 
• Bon ús dels medicaments 

• Programa de salut bucodental a l’escola (per a alumnes de 6è) 
• Programa “Infància i dieta mediterrània” (INFADIMED) 
• Programa de revisió de programacions de menús escolars (PReME) 
• Programa “A l’escola, la fruita entra sola” 

 

Seguretat i riscos 

La mobilitat segura: 
• Espais públics (carrers, places, etc.) 
• Temps de lleure (bicicleta, excursions, etc.) 
• Transport públic (esperar el tren o l’autobús, 

seure bé a l’autocar, etc.) 
 
La cura de lesions: 

• Rascades, cremades, etc. 
 
Ús de les TIC 

• Programa “L’aventura de la vida”  
• Sessions d’educació viària (per a alumnes de 5è i 6è)  
• Educació viària 
• Formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) i en l’ús del 

desfibril·lador extern automàtic (DEA) 
• El malbaratament d’aliments i la seguretat alimentària 
• Material educatiu sobre seguretat alimentària 
• Esport escolar i prevenció. Ep@ 
• Xerrades per a joves sobre seguretat a Internet 

Altres recursos  

• Assessorament clínic als professionals de l’equip d’atenció 
psicopedagògica (EAP) 

• Programa “Activa’t” 
• Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues 

(SAFAD) 
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Recursos per a professionals 

 
Activitats i recursos relacionats  

(Per accedir a la fitxa d’un recurs premeu Ctrl + clic al ratolí) 

• Programa de deshabituació tabàquica 
• Formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) i en l’ús del desfibril·lador extern automàtic (DEA) 
• Guia de recomanacions per a la prevenció del consum de drogues des de l’àmbit esportiu  
• Formació sobre salut mental infantil i juvenil 
• Assessorament clínic als professionals de l’equip d’atenció psicopedagògica (EAP) 
• Esport escolar i prevenció. Ep@ 
• El malbaratament d’aliments i la seguretat alimentària 
• Educació viària 
• Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues (SAFAD) 
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Activitats i recursos adreçats a les famílies i associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) 

 

Activitats i recursos relacionats  
(Per accedir a la fitxa d’un recurs premeu Ctrl + clic al ratolí) 

• Programa de deshabituació tabàquica 
• Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues (SAFAD) 
• Formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) i en l’ús del desfibril·lador extern automàtic (DEA) 
• Taller “A casa també parlem sobre drogues” 
• Taller “Connecta amb els teus fills”  
• Guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupa el tabac 
• Guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen els estimulants i les drogues de síntesi 
• Guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen els porros 
• Guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen les begudes alcohòliques 
• Drogues, què cal saber-ne? 
• Programa de revisió de programacions de menús escolars (PReME) 
• Educació viària 
• El malbaratament d’aliments i la seguretat alimentària 
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1. Programes i activitats a l’aula 

 
1.1. Benestar emocional 
 

Producte o servei Taller “Diguem no al bullying” 

Objectius 

• Millorar l’autoestima i identificar els comportaments d’assetjament 
que hi pot haver entre l’alumnat. 

• Identificar què sent el noi o la noia que pateix l’assetjament i quin estat 
psicològic i emocional li pot provocar. 

• Identificar el perfil de l’assetjador i les actituds del grup.  
• Donar eines per relacionar-se amb els altres des d’una actitud de 

respecte i valoració en relació amb les diferències i analitzar les 
conseqüències i els danys que aquests comportaments provoquen. 

Descripció Taller reflexiu, vivencial i participatiu d’una hora de durada. 

A qui s’adreça Alumnat de cinquè de primària. 

Qui ho pot demanar Centres educatius de primària. 

Indicadors 
• Enquesta de valoració qualitativa de l’activitat. 
• Nombre de tallers realitzats. 

Activitat organitzada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb el cofinançament de la 
Diputació de Barcelona. 
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1.2. Hàbits saludables 
 

Producte o servei Taller “Estima les teves dents” 

Objectiu 
Desenvolupar l’hàbit del raspallat de dents per prevenir l’aparició de 
malalties bucodentals. 

Descripció 

Taller a l’aula, d’una hora i mitja de durada, que consta de dues parts: una 
part teòrica, amb un suport audiovisual, i una part pràctica, que inclou el 
raspallat de dents i el control del bon raspallat. 

 
Abans de la realització del taller, s’ha de fer arribar als centres un 
consentiment informat per a mares i pares sobre la utilització de la pastilla 
Plac Control. 

A qui s’adreça Alumnat de primer de primària. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació primària. 

Indicadors 
• Enquesta de valoració qualitativa de les activitats. 
• Nombre de tallers realitzats. 

Activitat organitzada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb el cofinançament de la 
Diputació de Barcelona. 
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Producte o servei Taller “Avui nosaltres fem l’esmorzar” 

Objectiu 
Donar elements educatius a l’hora de preparar un bon esmorzar des del 
punt de vista d’una alimentació saludable. 

Descripció 

Taller a l’aula d’una hora i mitja de durada centrat en la importància de la 
dieta i en el contingut de l’esmorzar, fent l’exercici pràctic amb el 
grup/classe d’elaboració d’un esmorzar saludable i equilibrat.  
 
Aquest taller és aconsellable fer-lo a primera hora del matí i avisar els 
alumnes que no portin esmorzar de casa. 

A qui s’adreça 

Alumnat de tercer de primària. 
 
Es reparteix un tríptic informatiu per a les famílies, en què es fan una sèrie 
d’orientacions per a una dieta sana i equilibrada. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació primària. 

Indicadors 
• Enquesta de valoració de l’activitat. 
• Nombre de tallers realitzats. 

Activitat organitzada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb el cofinançament de la 
Diputació de Barcelona. 
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Producte o servei Taller d’higiene postural. La fisioteràpia a l’escola 

Objectiu 
Donar elements educatius per millorar els hàbits posturals per prevenir 
possibles conseqüències en la salut motora.  

Descripció 

Taller a l’aula d’1’30h de durada, en què a través de les explicacions 
teòriques i pràctiques els infants aprenen la importància de cuidar 
l’esquena per evitar l’abús de pes; p. ex., les motxilles i altres 
comportaments poc saludables. 

A qui s’adreça 
 
Alumnat de quart de primària.  
 

Qui ho pot demanar Centres d’educació primària. 

Indicadors 
• Enquesta de valoració qualitativa de l’activitat. 
• Nombre de tallers realitzats. 

Activitat organitzada per la Unitat productiva de rehabilitació de l’Alt Penedès, servei d’Atenció 
Primària Alt Penedès-Garraf-Baix Lllobregat Nord (ICS). 
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Producte o servei Programa de salut bucodental a l’escola 

Objectius 
• Fer una revisió bucodental. 
• Millorar els hàbits d’higiene. 

Descripció 

• Revisió bucodental realitzada per odontòlegs i auxiliars de clínica de 
l’ABS Vilafranca del Penedès. 

• Informació i educació en higiene (raspallat de dents, ús del fluor, etc.), 
en cures bucodentals (càries, maloclusions, gingivitis, etc.) i en hàbits 
nutricionals. 

A qui s’adreça Alumnat de primer i de sisè de primària. 

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

Indicadors 
• Nombre d’alumnes que segueixen el programa. 
• Cobertura d’aules i alumnat. 

Activitat organitzada per l’Institut Català de la Salut. 
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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 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 a famílies 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 Programa de revisió de programacions de menús escolars (PReME) 

Objectiu 
• 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. La freqüència d’aquest 
programa és triennal o abans, si s’han produït canvis significatius en el 
servei del menjador escolar.  
 
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 alumnat 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�
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Producte o servei Programa “A l’escola, la fruita entra sola” 

Objectiu 

• Promoure l’alimentació saludable a l’edat infantil. 
• Augmentar l’acceptació i fidelització del consum de fruita entre els 

escolars i les seves famílies. 
• Informar dels beneficis del consum de fruita i verdura i proposar-lo 

com una alternativa al consum d’altres aliments de menys qualitat 
nutricional. 

• Informar sobre la diversitat, les característiques, l’estacionalitat, etc., 
de la fruita. 

Descripció 

Programa que introdueix el consum de fruita fresca en els esmorzars i els 
berenars dels centres escolars alhora que es treballen aspectes relacionats 
amb l’alimentació saludable. 

L’oferta i distribució de fruita és gratuïta per als centres participants en la 
convocatòria anual de realització de tallers d’hàbits alimentaris als centres 
escolars. Els materials i recursos es poden trobar al web del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

A qui s’adreça Als infants de cicle infantil i de primària (de 3 a 12 anys). 

Qui ho pot demanar 
Totes les escoles de Catalunya (públiques i concertades) en la convocatòria 
anual (entre maig i juny de cada curs escolar). 

Indicadors 

• Nombre d’escoles que reben la fruita. 
• Nombre d’infants que reben la fruita. 
• Quilograms de fruita distribuïda. 
• Qüestionari de valoració de consum inicial i final de fruita per a les 

famílies participants. 

Activitat organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en 
col·laboració amb el Departament de Salut i el d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

  

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/fruites-hortalisses/fruita-escoles/�
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/fruites-hortalisses/fruita-escoles/�


21 

 

 
Aneu al Sumari 

1.3. Prevenció del consum de drogues 
 

Producte o servei Programa “L’aventura de la vida”  

Objectius 
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 futurs. 

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). 
• Pares i mares de fills en edat escolar. 

Qui ho pot demanar Centres educatius. 

Indicadors 

• Nombre de tallers demanats. 
• Nombre d’alumnes en escoles que participen als 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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1.4. Seguretat i riscos 
 

Producte o servei Esport escolar i prevenció. Ep@ 

Objectius 

EP@ és un programa de suport als mestres i professors d’Educació Física 
basat en la difusió d’eines i recursos per a la prevenció de conductes de 
risc, a través de l’exercici físic i l’esport a les escoles. Pretén treballar els 
factors protectors del consum de drogues i altres conductes de risc a la 
joventut i l’adolescència a través de les sessions d’educació física, oferir 
materials i formació sobre prevenció als mestres i professors, i també 
proporcionar-los recursos de difusió d’activitats d’oci saludables adreçats a 
l’alumnat i a les seves famílies. 

 

Descripció 
Donar suport als mestres i professors d’educació física basat en la difusió 
d’eines i recursos per a la prevenció de conductes de risc, a través de 
l’exercici físic i l’esport a les escoles i instituts.  

Material de suport 
• Banc de recursos en línia . El material està disponible  a :  

Esport escolar i prevenció. Ep@. 
• Circulars electròniques. 

A qui s’adreça 
Mestres i professors d’educació física de centres d’educació infantil i 
primària i d’educació secundària obligatòria. 

Qui ho pot demanar 
• Centres educatius. 
• Mestres i professors d’educació física. 

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

  

http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Esport_escolar_prevencio�
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Esport_escolar_prevencio�
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Producte o servei Xerrades per a joves sobre seguretat a Internet 

Objectius 
Impedir que els menors siguin víctimes o autors de fets penals mitjançant 
el coneixement de la normativa vigent sobre seguretat. 

Descripció 
Conferències i xerrades preventives i informatives sobre la normativa legal 
vigent en seguretat relacionada amb Internet. 

A qui s’adreça Alumnes d’educació primària (6è). 

Qui ho pot demanar Centres educatius. 

Indicadors 
• Nombre de tallers demanats. 
• Nombre d’alumnes en escoles que participen en els tallers. 
• Valoració dels professionals. 

Activitat organitzada pel Departament d’Interior. 
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Producte o servei Sessions d’educació viària 

Objectius  

• Treballar les conductes de risc perquè els mateixos alumnes puguin 
decidir corregir-les. 

• Potenciar les conductes responsables a l’hora de circular en vehicle i 
d’anar a peu. 

Descripció 

Sessions amb l’alumnat, de dues hores de durada (a 3r i 4t, a l’aula, i a 5è i 
6è, al carrer), impartides mitjançant una metodologia activa; és a dir, es 
fan activitats d’un alt grau de participació (pluja d’idees, treballs de camp 
al carrer, jocs de rol, etc.) per valorar el grau de coneixement dels alumnes 
pel que fa al factor de risc treballat i es finalitza amb una reflexió sobre les 
conductes segures i de risc percebudes fent incidència, especialment, en 
les conductes segures per a refermar-les. 

Cadascuna de les sessions està adaptada a l’edat dels alumnes i a la 
percepció dels diferents factors de risc, els quals són diferents a mesura 
que els alumnes van madurant físicament i psicològicament. 

Al llarg de totes les sessions es fomenta un esperit d’autocrítica cap a les 
conductes viàries que comporten un risc d’accident i es fa veure que les 
infraccions en matèria de civisme i d’autoprotecció que s’observen tan 
sovint no s’han de “normalitzar”. 

A qui s’adreça Alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de primària. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació primària. 

Indicadors 
• Enquesta de valoració de l’activitat. 
• Nombre de sessions realitzades. 

Activitat organitzada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

  



25 

 

 
Aneu al Sumari 

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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1.5. 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 per l’Equip Territorial de Salut Pública a l’Alt Penedès i Garraf de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 
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2. Activitats per a les famílies 

Producte o servei Programa de deshabituació tabàquica 

Objectiu 

• Promoure la salut i la deshabituació tabàquica en mares i pares 
fumadors. 

• Sensibilitzar els 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 realitzaran 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). 

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. 
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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 AMPA i centres educatius. 

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 Taller “Connecta amb els teus fills” 

Objectius 

El taller “Connecta amb els teus fills” pretén: 

• Ensenyar els pares a modificar i a millorar les 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 Mares i pares d’educació infantil i de primària. 

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�
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Producte o servei 
Guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupa el 
tabac 

Objectius 
La guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupa el tabac 
és una 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 

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 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�
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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  

La guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen els 
estimulants i les drogues de síntesi és una 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 

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, 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_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 als pares ens preocupen els 
porros 

Objectius  
La guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen els 
porros és una 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 

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  

La guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen les 
begudes alcohòliques és una 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 

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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3. Recursos educatius 

 
3.1. Hàbits saludables 

 

Producte o servei Programa de prevenció de la càries infantil 

Objectius 
• Prevenir la càries infantil. 
• Millorar els hàbits d’higiene. 

Descripció 

Material de suport per fer un taller de raspallat de dents en l’àmbit de 
l’escola.  

Es proporciona un estoig a cada alumne amb un raspall i un tub de pasta 
fluorada per fer-lo servir al llarg del curs. Com a material de suport per a 
l’explicació teòrica, a l’apartat Ciutadania de Canal Salut hi ha un vídeo 
explicatiu sobre la tècnica del raspallat de dents i també d’una guia: 
(Ciutadania / Vida saludable / Hàbits d’higiene / Salut bucodental / La salut 
bucodental infantil). 

A qui s’adreça Alumnat de 1r de primària (6 anys). 

Qui ho pot demanar Ajuntaments, centres d’atenció primària i AMPA. 

Indicadors  

• Nombre d’aules que participen en el Programa de glopeig de fluor. 
• Nombre d’alumnes que participen en el Programa.  
• Cobertura d’aules i alumnes. 

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

  

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/habitshigiene/salut_bucodental/programa_de_salut_bucodental_a_lescola/destaquem/dents_fortes_ra3.pdf�
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/habitshigiene/salut_bucodental/programa_de_salut_bucodental_a_lescola/destaquem/dents_fortes_ra3.pdf�
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3.2. Seguretat i riscos 
 

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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Producte o servei 
Guia de recomanacions per a la prevenció del consum de drogues 
des de l’àmbit esportiu 

Objectius  

La Guia de recomanacions per a la prevenció del consum de drogues des de 
l’àmbit esportiu és una eina de consulta i treball per orientar els tècnics i 
professionals de l’esport en la prevenció del consum de drogues i altres 
conductes de risc. 

Descripció 
Guia que aprofita les característiques diferencials de l’esport amb la 
finalitat d’incidir en la prevenció del consum de drogues i altres conductes 
de risc. 

A qui s’adreça Professionals de l’esport. 

Qui ho pot demanar 
La consulta es pot fer a Guia de recomanacions per a la prevenció del 
consum de drogues des de l’àmbit esportiu. No està editada en format 
paper. 

Indicador Nombre d’unitats demanades. 

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

 
  

http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/321...-Prevencio-Guia-de-recomanacions-per-a-la-prevencio-del-consum-de-drogues-des-de-lambit-esportiu�
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/321...-Prevencio-Guia-de-recomanacions-per-a-la-prevencio-del-consum-de-drogues-des-de-lambit-esportiu�
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/321...-Prevencio-Guia-de-recomanacions-per-a-la-prevencio-del-consum-de-drogues-des-de-lambit-esportiu�
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/321...-Prevencio-Guia-de-recomanacions-per-a-la-prevencio-del-consum-de-drogues-des-de-lambit-esportiu�
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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 
bé 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 d’alumnes 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 que dinamitzen o volen dinamitzar l’educació viària a la seva 
entitat. 

Qui ho pot demanar 
Institucions 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 de 
recursos didàctics. 

Activitat organitzada pel Servei Català de Trànsit. 

  

http://edums.gencat.cat/�
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3.3. Seguretat alimentària 

 

Producte o servei Material educatiu sobre seguretat alimentària 

Objectius 
Informar sobre els principis bàsics d’higiene i seguretat en l’elaboració 
d’aliments. 

Descripció 

Material didàctic (guia i fitxes) per a educació primària i secundària per dur 
a terme diverses pràctiques a l’aula o al laboratori de l’escola. 

Aquest material es pot trobar a la pàgina web de l’Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària (ACSA): Comunicació de riscos / Consumidors / 
ACSA a l’escola. 
Seguretat alimentària als centres educatius. 

A qui s’adreça Alumnat de totes les etapes de l’ensenyament. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació primària i secundària. 

Indicadors La valoració de l’activitat s’efectua en línia mitjançant el formulari 
d’avaluació de la mateixa pàgina web. 

Activitat organitzada per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. 

  

http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/seguretat_alimentaria_als_centres_educatius/�
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/seguretat_alimentaria_als_centres_educatius/�
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/seguretat_alimentaria_als_centres_educatius/�
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4. Altres recursos 

 

Producte o servei 
Assessorament clínic als professionals de l’equip d’atenció 
psicopedagògica (EAP) 

Objectiu 
Orientar els professionals dels EAP pel que fa als alumnes que presentin 
simptomatologia psiquiàtrica. 

Descripció 
Activitat d’assessorament: reunions de coordinació i interconsultes amb 
referents dels EAP i mestres en els casos en què el CSMIJ faci un seguiment 
als alumnes, i formació en aspectes específics. 

A qui s’adreça Referents dels EAP dels centres escolars i personal docent. 

Qui ho pot demanar Referents dels EAP dels centres escolars i personal docent. 

Indicador Registre del nombre de coordinacions. 

Activitat realitzada pel personal facultatiu del CSMIJ de l’Alt Penedès. 
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Producte o servei Formació sobre salut mental infantil i juvenil 

Objectius 

• Assessorar els professionals de l’àmbit educatiu sobre qüestions i 
aspectes de la salut mental infantil i juvenil.  

• Conèixer les dificultats i conflictes dels alumnes. 
• Reflexionar sobre les estratègies d’intervenció i actuació en els centres 

educatius. 

Descripció 

• Curs amb sessions teòriques i pràctiques en què els participants poden 
aportar casos relacionats amb el contingut de la sessió.  

• Introducció a la salut mental i a la xarxa assistencial. 
• Trastorn de l’espectre autista (TEA): comprensió del funcionament 

mental i relacional. 
• Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH): funcionament 

a l’aula. 
• Trastorns del comportament en la infància. 
• TEA i discapacitat: dol i pèrdua ambigua de les famílies. 
• Bullying (assetjament escolar) i assetjament en la infància. 

A qui s’adreça 
Professionals dels centres educatius d’educació infantil i primària i dels 
equips d’atenció psicopedagògica (EAP). 

Qui ho pot demanar 
Professionals dels centres educatius i dels equips d’atenció 
psicopedagògica (EAP). 

Indicador Enquesta de satisfacció. 

Activitat organitzada pel Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. 
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Producte o servei Programa “Activa’t” 

Objectius Promoure l’esport en infants amb problemes de sobrepès o sedentarisme. 

Descripció 

Programa d’assistència a activitats esportives adreçat a l’alumnat derivat 
des de l’equip de pediatria de l’Alt Penedès al Complex Aquàtic de 
Vilafranca del Penedès (centre d’activitats esportives), en què cada infant 
sedentari i/o amb sobrepès és atès de manera individualitzada per un 
tècnic especialitzat. 

A qui s’adreça 
Infants de 8 a 15 anys amb sobrepès detectat en el centre educatiu que 
han estat derivats al servei de pediatria. 

Qui ho pot demanar 
Infants atesos a la consulta de pediatria de l’Alt Penedès i derivats des dels 
centres educatius que es considera que necessiten un reforç o seguiment a 
l’hora de fer esport.  

Indicador 
Nombre d’infants obesos o amb problemes de sedentarisme atesos a la 
consulta de pediatria i derivats al programa “Activa’t”. 

Activitat organitzada per l’Institut Català de la Salut i el Complex Aquàtic de Vilafranca del Penedès 
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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 Alumnes 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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