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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 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 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=2672&idtema=173 
 
 

https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_activitats_salut.jsp?idtramit=2655
https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2672&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 
se-altpenedes@xtec.cat   Tel. 936 570 979 

  

mailto:aspc.altpenedes@gencat.cat
mailto:salut@vilafranca.org
mailto:se-altpenedes@xtec.cat
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Resum de recursos per eixos i edats 

 

Primer cicle 
d’ESO (1r i 2n) 

Prioritats 
Activitats i recursos relacionats / Nivells educatius 

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

Benestar 
emocional 

L’equilibri emocional: 
 Expressió i control de les emocions 
 Distància entre estímuls i respostes 
 El gaudi de l’expressió (els sentits i les emocions) 

Taller “L’assetjament entre iguals o bullying” 

Hàbits saludables 

La salut alimentària i l’autoimatge: 
 Condició física i diversitat de les persones 
 Tria d’aliments i confecció de menús 
 Efectes de l’excés o la manca d’aliments 
 Publicitat alimentària 

Taller “Alimentació i activitat física”  
Programa de revisió de programacions de menús escolars (PReME) 

Afectivitat i 
socialització 

L’afectivitat i la sexualitat: 
 Sexualitat saludable  
 Mesures de protecció 
 Violència de gènere  
 Publicitat 
 Habilitats de comunicació 
 Pensament crític 
 Resolució de problemes 
 Presa de decisions 

Taller “Educació sexual” 
Intervencions de sensibilització i divulgació sobre sexualitat, afectivitat i VIH per a 
joves 
THC: Què fer? 

(Continua a la pàg. següent) 
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Primer cicle 
d’ESO (1r i 2n) 

Prioritats 
Activitats i recursos relacionats / Nivells educatius 

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

Seguretat i riscos 

La seguretat en el lleure: 

 Seguretat en la conducció 

 Consum de substàncies addictives (tabac, alcohol i 
drogues) 

 Socioaddiccions: TIC, joc... 

 Activitats d’oci alternatives: excursionisme, esports... 

 Publicitat i responsabilitat 

Seguretat i responsabilitat legal: 
 Xerrades per a joves sobre seguretat 

Prevenció del consum de drogues: 
 Taller “Sortim de festa?” 

 Taller “Prevenció del consum de substàncies addictives: el tabac” 

 Programa de prevenció de l’inici de consum de tabac “Classe sense fum” 
Prevenció de lesions: 

 Formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) i en l’ús del desfibril·lador 
extern automàtic (DEA) 

Seguretat alimentària: 
 El malbaratament d’aliments i la seguretat alimentària 

Estratègies 
globals 

 
Programa “Salut i escola”  

Altres recursos  
Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues (SAFAD) 
Assessorament clínic als professionals de l’equip d’atenció psicopedagògica (EAP) 
Programa “Activa’t” 

Recursos 
educatius 

Educació viària 
Intervencions de prevenció del VIH adreçades a joves 
Assessorament en línia per a joves sobre el consum de drogues 
Webs adaptats a les xarxes socials: ElPep.info i LaClara.info 
Drogues, què cal saber-ne?  
Esport escolar i prevenció. Ep@ 
Exposició “Coca, què?” 
Exposició “Drogues..., i què?” 
Material educatiu sobre seguretat alimentària 
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Segon cicle d’ESO 
(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 

La salut alimentària i l’autoimatge: 

 Condició física i diversitat de les 
persones 

 Tria d’aliments i confecció de 
menús 

 Efectes de l’excés o la manca 
d’aliments 

 Publicitat alimentària 

Programa de revisió de programacions de menús escolars (PReME) 

Afectivitat i 
socialització 

L’afectivitat i la sexualitat: 

 Sexualitat saludable 

 Mesures de protecció 

 Violència de gènere  

 Publicitat 

 Habilitats de comunicació 

 Pensament crític 

 Resolució de problemes 

 Presa de decisions 

Taller “Intel·ligència sexual” 
Intervencions de prevenció del VIH adreçades a joves 
Intervencions de sensibilització i divulgació sobre sexualitat, afectivitat i VIH per a joves 
Programa “I tu, què en penses?” 
Programa “I tu, què sents?” 
Mirades que opinen 
Obra de teatre No em ratllis 

(Continua a la pàg. següent) 

  
  



10 

 

 
Aneu al Sumari 

Segon cicle d’ESO 
(3r i 4t) 

Prioritats 
Activitats i recursos relacionats / Nivells educatius 

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

Seguretat i riscos 

La seguretat en el lleure: 

 Seguretat en la conducció 

 Consum de substàncies addictives 
(tabac, alcohol i drogues) 

 Socioaddiccions: TIC, joc... 

 Activitats d’oci alternatives: 
excursionisme, esports... 

 Publicitat i responsabilitat 

Seguretat i responsabilitat legal: 

 Xerrades per a joves sobre seguretat 
Noves tecnologies: 

 Taller “La privacitat a les xarxes socials i les compres en línia” 

Prevenció del consum de drogues: 

 Taller “Sortim de festa?” 

 Taller “Prevenció del consum de substàncies addictives: alcohol” 
Prevenció de lesions: 

 Formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) i en l’ús del desfibril·lador extern automàtic (DEA) 
 “Game Over” 

Seguretat alimentària: 

 El malbaratament d’aliments i la seguretat alimentària 

 Material educatiu sobre seguretat alimentària 

Estratègies globals 
  Joves agents de salut  

 Programa “Salut i escola” 

Altres recursos  

 Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues (SAFAD) 

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

 Programa “Activa’t” 

Recursos educatius 

Educació viària 
Intervencions de prevenció del VIH adreçades a joves 
Assessorament en línia per a joves sobre el consum de drogues 
Webs adaptats a les xarxes socials: ElPep.info i LaClara.info 
Drogues, què cal saber-ne? 
Esport escolar i prevenció Ep@ 
Exposició “Coca, què?” 
Exposició “Drogues..., i què?” 
Material educatiu sobre seguretat alimentària 
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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) 

 
Formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) i en l’ús del desfibril·lador extern automàtic (DEA) 
Curs de formació per a professionals de secundària en prevenció de drogues 
Protocol de detecció, intervenció i derivació davant de situacions de consum de drogues als centres educatius 
Guia de recomanacions per a la prevenció del consum de drogues des de l’àmbit esportiu 
El malbaratament d’aliments i la seguretat alimentària 
Educació viària 
Esport escolar i prevenció Ep@ 
Assessorament clínic als professionals de l’equip d’atenció psicopedagògica (EAP) 
 

  



12 

 

 
Aneu al Sumari 

Activitats i recursos adreçats a famílies i AMPA 

 

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

Formació en reanimació cardiopulmonar (RCP) i en l’ús del desfibril·lador extern automàtic (DEA) 
El malbaratament d’aliments i la seguretat alimentària 
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 
Formació sobre salut mental infantil i juvenil 
Programa de revisió de programacions de menús escolars (PReME) 
Educació viària 
Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues (SAFAD) 
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Programes i activitats a l’aula 

 

BENESTAR EMOCIONAL 
 

Producte o servei Taller “L’assetjament entre iguals, bullying” 

Objectius 

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

 Analitzar com se sent el noi o la noia que pateix l’assetjament.  

 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. 

 Adonar-se de les conseqüències i dels danys que aquests 
comportaments provoquen a qui els pateix. 

Descripció Taller reflexiu, vivencial i participatiu de dues hores de durada. 

A qui s’adreça Alumnat de primer d’ESO. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació secundària. 

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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HÀBITS SALUDABLES 
 

Producte o servei Taller “Alimentació i activitat física” 

Objectius 

 Adquirir coneixements sobre les necessitats nutricionals dels joves i fer 
incidència en l’esmorzar. 

 Prendre consciència dels beneficis biopsicosocials d’una dieta 
equilibrada i l’exercici físic.  

Descripció 

 Taller de dues hores de durada, dinàmic i participatiu on es dóna 
informació des d’un punt de vista crític respecte a la publicitat 
adreçada sobretot als joves. 

 Promoure l’equilibri entre la dieta i l’activitat física. 

 Promoure l’hàbit d’esmorzar diàriament. 

 Prevenir els trastorns de la conducta alimentària: obesitat, anorèxia, 
bulímia, etc.  

A qui s’adreça Alumnat de primer d’ESO. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació secundària. 

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 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. 

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. 

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 de les escoles i dels alumnes en què s’hagin revisat els 
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://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/salut_alimentaria/documents/arxius/guialimentacio.pdf
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AFECTIVITAT I SOCIALITZACIÓ 

 

Producte o servei Taller “Educació sexual” 

Objectius  

 Potenciar una actitud responsable davant dels riscos associats a la 
sexualitat. 

 Incrementar el nivell de coneixements en relació amb la transmissió i la 
prevenció de les infeccions de transmissió sexual (ITS). 

 Conèixer els mètodes anticonceptius per prevenir els embarassos no 
desitjats i les ITS. 

 Desmitificar falses creences relacionades amb la sexualitat i normalitzar 
els temes que hi tenen a veure. 

 Potenciar la comprensió i la tolerància respecte a la diversitat sexual. 

Descripció 

Taller a l’aula, de dues hores de durada, en què s’informa i es reflexiona 
sobre les qüestions següents: 
 

 “Com em sento amb els canvis físics, psicològics i socials de la 
pubertat?” 

 “Estic preparat o preparada per tenir la primera relació sexual?” 

 Entrevista grupal sobre conceptes importants de les ITS i sobre la 
importància de les infeccions. 

 Falses creences sobre la primera vegada. 

 Pluja d’idees sobre els mètodes anticonceptius. 

 La utilització correcta dels preservatius masculí i femení. 

A qui s’adreça Alumnat de segon d’ESO. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació secundària. 

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 “Intel·ligència sexual” 

Objectius  

 Presentar els components de la intel·ligència sexual. 

 Obtenir informació sobre sexualitat humana, desterrar tabús i falses 
creences: coneixements sexuals adequats. 

 Familiaritzar-nos amb la nostra sexualitat individual: el nostre jo sexual. 

 Disposar d’habilitats socials i interpersonals: connexió amb els altres. 

 Incrementar la nostra intel·ligència sexual sobre la base dels 
coneixements adquirits. 

Descripció 

Taller a l’aula de dues hores de durada en què es reflexiona sobre la part 
de responsabilitat que té cadascú envers la sexualitat. Es parla sobre què 
hi ha de falsa creença o d’evidència en temes com ara la sexualitat de la 
dona i de l’home, la relació sexual, la resposta sexual, els rols i les 
orientacions sexuals.  

A qui s’adreça Alumnat de quart d’ESO. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació secundària. 

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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Aneu al Sumari 

Producte o servei Intervencions de sensibilització i divulgació sobre sexualitat, afectivitat i 
VIH per a joves  

Objectiu Impulsar accions que facilitin als joves l’adquisició tant de coneixements 
com d’habilitats personals i que promoguin un concepte positiu i 
responsable respecte de la seva salut sexual i la dels altres. 

Descripció 

Que sí, vida! 
Obra de teatre que treballa la prevenció de les conductes de risc en relació 
amb la salut afectiva i sexual. 
 
“Sex o no sex” 
Exposició que proposa desenvolupar una acció educativa en relació amb el 
VIH/sida i altres ITS i la sexualitat en general i que posa a l’abast 
d’educadors que treballen amb joves elements informatius i educatius que 
ajudin a orientar actituds i estratègies per promoure hàbits saludables i 
prevenir-ne el risc. 

A qui s’adreça Població adolescent. 

Qui ho pot demanar 
Educadors i professionals que realitzen activitats d’educació afectiva 
sexual amb joves. 

Indicadors 
 Nombre de representacions. 

 Nombre d’exposicions realitzades. 

Activitats subvencionades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya: 

 

Que sí, vida! Activitat subvencionada al 50% (525 € els sol·licitants de 
l’actuació i 525 € el Departament de Salut). 

“Sex o no sex”  100% de la cessió gratuïta de l’exposició. 

 

  

http://www.teatraccio.org/?q=node/13
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Sex-o-no-sex
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Aneu al Sumari 

SEGURETAT I RISCOS 

 
Seguretat i responsabilitat legal 

 

Producte o servei Xerrades per a joves sobre seguretat 

Objectiu  
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: 

 Seguretat a Internet. 

 Situacions de risc i responsabilitat penal. 

 Prevenció de les conductes discriminatòries. 

 Seguretat viària. 

 Drogues. 

A qui s’adreça Alumnat d’educació secundària (de 12 a 16 anys). 

Qui ho pot demanar Equips directius dels centres escolars. 

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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Aneu al Sumari 

Noves tecnologies 

 

Producte o servei Taller “La privacitat a les xarxes socials i les compres en línia” 

Objectius 
Donar eines als joves i conèixer els recursos necessaris per poder utilitzar 
Internet de forma segura i responsable, i evitar els abusos que es 
produeixen a les xarxes. 

Descripció 

Taller d’una hora i 30 minuts, teòric i pràctic, en què es crea un perfil en 
línia a les principals xarxes socials, com Instagram, Facebook, Twitter... 
També es pretén que l’alumnat conegui quines són les funcions i les 
utilitats de les transaccions electròniques per poder-les fer servir 
diligentment en els seus actes de consum. 

A qui s’adreça Alumnat de tercer d’ESO. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació secundària. 

Indicadors 
 Nombre de sol·licituds. 

 Valoracions del professorat i l’alumnat. 

Activitat organitzada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb el cofinançament de la 
Diputació de Barcelona. 
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Aneu al Sumari 

Prevenció del consum de drogues 

 

Producte o servei Taller “Sortim de festa?” 

Objectius 

 Fomentar la reflexió crítica entre els joves sobre el consum de drogues. 

 Resoldre situacions relacionades amb el consum de drogues des de la 
quotidianitat. 

 Disposar dels coneixements necessaris per disminuir els riscos 
relacionats amb algunes substàncies, sobretot d’aquelles que formen 
part o són properes a la realitat dels joves. 

 Afavorir la reflexió crítica a l’entorn de la publicitat de drogues legals i 
altres efectes de la realitat del consum al voltant de la condició 
adolescent i juvenil. 

 Disposar de coneixements sobre les disposicions legals relacionades 
amb les substàncies il·legals. 

 Ajudar els joves a responsabilitzar-se de les pròpies decisions i dotar-
los de pautes útils aplicades a l’oferta i a l’entorn del consum 
d’aquestes substàncies. 

 Tractar conductes de risc associades al consum de drogues (sexualitat 
segura, violència, conducció, etc.). 

Descripció 

Taller en què la proposta pedagògica s’orienta cap al foment d’una actitud 
crítica en relació amb el consum de drogues, amb èmfasi en la presa de 
decisions i la responsabilitat personal. Està més centrat en el treball 
actitudinal que no pas en la informació sobre les substàncies. Es treballa 
des d’un model de proposta de participació activa de l’alumnat, amb 
dinàmiques de confrontació a partir de les quals els alumnes han de 
resoldre diverses situacions properes a realitats en què es poden trobar. 

A qui s’adreça Joves propers a l’ús de drogues o amb un consum de risc. 

Qui ho pot demanar Professionals que treballen amb joves. 

Indicadors 
 Nombre de tallers demanats. 

 Nombre d’alumnes que participen en el taller. 

 Valoració dels alumnes. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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Aneu al Sumari 

Producte o servei Taller “Prevenció del consum de substàncies addictives: el tabac” 

Objectiu 
Proporcionar a l’alumnat informació relacionada amb les substàncies 
addictives, millorar-ne el nivell de coneixement i afavorir la reflexió crítica 
en relació amb les substàncies. 

Descripció 
Taller a l’aula, de una hora de durada, centrat en la importància de 
conèixer les conseqüències a curt i a llarg termini del consum de 
substàncies nocives per a la salut. 

A qui s’adreça Alumnat de segon d’ESO.  

Qui ho pot demanar Centres d’educació secundària. 

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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Aneu al Sumari 

Producte o servei Taller “Prevenció de consum de substàncies addictives: l’alcohol” 

Objectius 

 Proporcionar a l’alumnat informació sobre els problemes associats al 
consum d’alcohol.  

 Promoure actituds i comportaments adreçats a la reducció dels riscos 
que provoca el consum de l’alcohol.  

 Valorar les conseqüències de l’ús i l’abús de l’alcohol.  

Descripció 

Taller a l’aula de dues hores de durada. Metodologia participativa: a partir 
de les pròpies experiències es poden comprovar les conseqüències de l’ús i 
l’abús de l’alcohol.  

A qui s’adreça Alumnat de quart d’ESO. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació secundària. 

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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Aneu al Sumari 

Producte o servei Programa de prevenció de l’inici del consum de tabac “Classe sense fum” 

Objectius 
 Prevenir el tabaquisme entre els alumnes de primer i segon d’educació 

secundària obligatòria (ESO). 

 Prevenir i retardar l’inici del consum de tabac.  

Descripció 

Programa concurs de prevenció de l’inici del consum de tabac, en el qual 
tota una classe es compromet per escrit a no fumar durant un curs. 
 
El programa s’emmarca en la iniciativa europea Smoke-free Class i 
actualment es du a terme a setze països. 
 
Per a més informació, consulteu el web del programa “Classe sense fum”. 

A qui s’adreça Alumnat de primer i segon d’ESO (de 12 a 14 anys). 

Qui ho pot demanar 
Centres educatius o docents, AMPA, programa “Salut i escola”, 
ajuntaments i centres d’atenció primària. 

Indicadors 

 Nombre d’aules participants. 

 Nombre d’aules que arriben als sis mesos. 

 Nombre d’alumnes participants. 

 Nombre d’aules participants que arriben als sis mesos sense 
fumar / nombre d’aules participants. 

 Nombre d’alumnes participants que arriben als sis mesos sense 
fumar / nombre d’alumnes participants. 

 Cobertura del programa (aules i alumnes). 

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

  

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/salutescola/classe-sense-fum/
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Aneu al Sumari 

Producte o servei Programa “I tu, què en penses?” 

Objectius 

 Prevenir el consum de drogues en adolescents. 

 Implementar recursos que facilitin als joves l’adquisició d’habilitats que 
promoguin un posicionament responsable al màxim amb la pròpia salut 
i la dels qui els envolten. 

Descripció 

El programa “I tu, què en penses?” ofereix als docents un material en CD, 
flexible i fàcil d’incorporar en el seu treball del dia a dia (tutoria, crèdits 
variables), que pretén informar, fer reflexionar i dialogar sobre temes 
importants en la vida dels joves i que poden estar directament o 
indirectament relacionats amb la decisió d’iniciar el consum de drogues o 
mantenir-lo. 
 
També es convoca un concurs (és opcional) que consta de dues fases: la 
primera, centres escolars de Catalunya, i la segona, de la resta de 
comunitats autònomes. 

Material de suport 

 Set dossiers informatius per a l’alumnat. Són els següents: El temps 
lliure, La publicitat i la moda, La vida en grup, Les relacions personals, 
Els joves i els adults, Els joves i el món, i Sortir de marxa. 

 Guia didàctica per al professorat. 

 Tríptic informatiu amb les bases del concurs. 

A qui s’adreça Alumnat d’educació secundària (de 15 a 18 anys). 

Qui ho pot demanar Tots els professionals que treballen amb joves. 

Indicadors 
 Nombre d’unitats demanades. 

 Nombre d’alumnes dels instituts que participen en els tallers. 

 Valoració dels professors. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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Aneu al Sumari 

Producte o servei Programa “I tu, què sents?” 

Objectius  

 Prevenir el consum de drogues en adolescents. 

 Implementar recursos que facilitin als joves l’adquisició d’habilitats que 
promoguin un posicionament responsable al màxim amb la pròpia salut 
i la dels qui els envolten. 

Descripció 

El programa “I tu, què sents?” és un programa en suport CD, 
complementari del programa “I tu, què en penses?”, que aborda les 
variables relacionades amb els consums de drogues des d’una perspectiva 
emocional. 
 

Els quatre àmbits emocionals que treballa el programa es presenten en els 
documents següents: L’amor i el desamor, L’avorriment i la diversió, El 
“bon rotllo” i el “mal rotllo” i La violència i el respecte.  

 
Consisteix en el tractament d’aspectes emocionals de les persones 
mitjançant suports diferents (textos, imatges, cançons, pel·lícules, etc.), de 
manera que els alumnes puguin analitzar-los i hi puguin reflexionar sense 
haver de posar en joc les emocions pròpies i les de la resta de companys. 

Material de suport 
 Guia de suport per al professorat. 

 Quatre dossiers per als alumnes. 

A qui s’adreça Alumnat d’educació secundària (de 15 a 18 anys). 

Qui ho pot demanar Tots els professionals que treballen amb joves. 

Indicadors 

 Nombre d’unitats demanades. 

 Nombre d’alumnes dels instituts que participen en els tallers. 

 Valoració dels professors. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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Aneu al Sumari 

Producte o servei Mirades que opinen 

Objectius  

 Prevenir el consum de drogues en adolescents. 

 Implementar recursos que facilitin als joves l’adquisició d’habilitats que 
promoguin un posicionament responsable al màxim amb la pròpia salut 
i la dels qui els envolten. 

Descripció 

Material educatiu que consta d’un documental audiovisual i d’una guia 
didàctica que ofereix propostes que en complementen la visualització. El 
DVD ha estat elaborat per joves que han recollit l’opinió d’altres joves 
sobre diferents aspectes relacionats amb les drogues. 

Material de suport 
 Documental de 35 minuts. 

 Guia didàctica. 

A qui s’adreça Joves a partir de 14 anys (3r d’ESO). 

Qui ho pot demanar Tots els professionals que treballen amb joves. 

Indicadors 
 Nombre d’unitats demanades. 

 Nombre d’alumnes dels instituts que participen en els tallers. 

 Valoració dels professors. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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Aneu al Sumari 

Producte o servei Obra de teatre No em ratllis! 

Objectius  

 Prevenir el consum de drogues en adolescents. 

 Implementar recursos que facilitin als joves l’adquisició d’habilitats que 
promoguin un posicionament responsable al màxim amb la pròpia salut 
i la dels qui els envolten. 

Descripció 

L’obra de teatre No em ratllis! treballa la prevenció de les conductes de 
risc associades al consum d’algunes drogues com ara l’alcohol, els porros, 
les drogues de síntesi, etc., amb l’objectiu d’estimular i potenciar l’esperit 
crític dels joves d’una forma amena i interactiva. 
 
L’activitat, la fan tres actors i consta de dues parts: l’obra de teatre, que té 
una durada aproximada d’una hora, i el debat posterior. Està pensada per 
a un mínim de 30 i un màxim de 100 participants per sessió. 

Material de suport 

 Fullets. 

 Guies didàctiques per al professorat. 

 Fitxes per a l’alumnat. 

A qui s’adreça Joves de 14 a 18 anys.  

Qui ho pot demanar Tots els professionals que treballen amb joves. 

Indicadors 
 Nombre d’unitats demanades. 

 Nombre d’alumnes dels instituts que participen en els tallers. 

 Valoració dels professors. 

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

El cost total d’aquesta obra és de 1.200 euros; el 25 % d’aquest preu està subvencionat per 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

  

http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_No_em_ratllis
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Aneu al Sumari 

Producte o servei THC: Què fer? 

Objectius  

 Prevenir el consum de cànnabis en adolescents, poc abans de l’edat 
mitjana en què n’iniciïn el consum. 

 Afavorir el desenvolupament i el manteniment d’actituds i conductes 
favorables a la salut i a l’abstinència de les drogues, en general, i del 
cànnabis, en particular. 

Descripció 

El material de THC: Què fer? s’estructura en dues unitats didàctiques que 
es desenvolupen en un total de quatre sessions.  
 
Primera unitat didàctica: s’adreça a millorar la informació sobre el 
cànnabis i treballar les actituds pel que fa al consum, i aporta informació 
actualitzada i analitza críticament creences errònies molt esteses.  
 
Segona unitat didàctica: s’orienta al treball al voltant dels processos de 
presa de decisions i de les habilitats socials relacionades amb la 
comunicació i l’assertivitat. 

Material de suport 
Manual per als educadors que inclou un CD ROM amb els materials de 
treball. 

A qui s’adreça Joves de 13 a 14 anys (2n d’ESO). 

Qui ho pot demanar Tots els professionals que treballen amb joves. 

Indicadors 
 Nombre d’unitats demanades. 

 Nombre d’alumnes dels instituts que participen en els tallers. 

 Valoració dels professors. 

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

  

http://drogues.gencat.cat/es/detalls/Article/PGR_DROGUES_THC_Que_fer-00001
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Aneu al Sumari 

Prevenció de lesions 

 

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 associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA). 

Indicadors 
 Nombre de sessions realitzades. 

 Nombre d’assistents. 

Activitat organitzada per l’Institut Català de la Salut. 
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Aneu al Sumari 

Producte o servei Programa “Game over” 

Objectiu  

Prevenció d’accidents i de les seves conseqüències en el sistema nerviós 
central: lesions a l’encèfal i a la medul·la espinal. El programa vol 
aconseguir: 

 

 La sensibilització i l’educació sanitària sobre la naturalesa i el 
funcionament del sistema nerviós central i de les conseqüències 
irreversibles que pot tenir qualsevol traumatisme que el lesioni.  

 Conscienciar els joves dels perills de determinades conductes 
imprudents a la carretera i en la pràctica d’activitats de lleure.  

 Despertar I’interès per a la prevenció d’accidents i promoure actituds 
de precaució i de responsabilitat social.  

 Apropament a la situació de les persones afectades per discapacitats 
físiques motrius i coneixement de les possibilitats que tenen de 
desenvolupar un paper actiu en la societat.  

Descripció 

Xerrada i debat amb projecció de material audiovisual, presentada i 
coordinada per un jove afectat de lesió medul·lar. 

 

Distribució de punts de llibre i adhesius sobre la prevenció d’accidents.  

A qui s’adreça 
Joves entre 15 i 18 anys, estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles 
formatius. 

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 per la Fundació Institut Guttmann amb la col·laboració del Servei Català de 
Trànsit. 
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Aneu al Sumari 

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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Aneu al Sumari 

Estratègies globals 

 

Producte o servei Joves agents de salut 

Objectiu 
Formar i crear un grup de treball de joves en relació amb la prevenció de la 
malaltia i la promoció de la salut que desenvolupin diferents accions en el 
territori. 

Descripció 

Projecte innovador que pretén formar joves voluntaris en temes 
relacionats amb la salut perquè, posteriorment, puguin intervenir en el seu 
grup d’iguals. 
 
Els continguts del projecte són els següents: 

 

 Mòdul 1: “Vull ser un jove agent de salut (JAS)” 
o Què vol dir ser un JAS? 
o Educació per a la salut 

 Mòdul 2: Àmbits de treball dels JAS 
o Nutrició i esport 
o Educació sexual 
o Alcohol i drogues 

 Mòdul 3: “Què podem fer els JAS?” 
o Organitzar campanyes de promoció de la salut: fases 

d’elaboració de projectes, propostes d’activitats durant la 
formació i avaluació posterior.  

o Habilitats de treball dels JAS. 

A qui s’adreça Joves de 14 a 16 anys en el marc del Jove Estiu. 

Qui ho pot demanar Joves directament a l’Oficina Tècnica de Joventut. 

Indicadors 
 Nombre d’inscripcions. 

 Valoracions de les persones inscrites. 

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

  



34 

 
Aneu al Sumari 

 

Producte o servei Programa “Salut i escola” 

Objectiu 
Prevenir conductes de risc i educar els adolescents en el seu medi 
(instituts), en particular sobre drogues, sexualitat, salut mental i 
alimentació. 

Descripció 

El Programa té dues línies: 

 Consulta confidencial, a sol·licitud del mateix alumne, professors, tutor 
o pares a infermers que es desplacen periòdicament al centre 
(“Consulta oberta”). Derivació del jove, si s’escau. 

 Coordinació i realització de xerrades sobre els temes objecte del 
programa. 

A qui s’adreça 
Alumnat d’ESO, preferentment, encara que està obert a la resta d’alumnat 
del centre. 

Qui ho pot demanar Tots els centres de l’ESO. 

Indicadors 
 Nombre d’activitats ofertes. 

 Tipus d’activitats ofertes. 

Model d’avaluació 
Augment de la quantitat de joves que tenen accés a l’educació per a la 
salut en el seu medi.  

Activitat organitzada per l’Institut Català de la Salut en col·laboració del Departament de Salut i del 
Departament d’Ensenyament. 
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Aneu al Sumari 

Activitats i recursos adreçats a les famílies i a les AMPA 

 

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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Aneu al Sumari 

Producte o servei Taller “Connecta amb els teus fills” 

Objectius 

El programa “Connecta amb els teus fills” té com a objectiu trencar amb 
creences errònies entorn del consum de drogues, potenciar les 
competències parentals positives dels pares i mares amb els fills entre 6 i 
16 anys i prevenir les conductes de risc relacionades amb el consum de 
substàncies (alcohol, tabac, cànnabis i drogues estimulants). 

Descripció 

Tallers per a pares i mares: 

 Taller inicial: “Connecta amb els teus fills. Parlem de les drogues”. Una 
sessió de dues hores de durada. 

 Taller d’aprofundiment: “Connecta amb els teus fills. Actua”. Una 
sessió de dues hores de durada. 

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 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
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Aneu al Sumari 

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, 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 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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Aneu al Sumari 

Producte o servei 
Guia Connecta amb els teus fills. Quan els 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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Aneu al Sumari 

Producte o servei Guia Connecta amb els teus fills. Quan als 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, 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_porros
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_Quan_pares_preocupen_porros
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Aneu al Sumari 

Producte o servei 
Guia Connecta amb els teus fills. Quan als pares ens preocupen les 
begues 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, 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_begudes_alcoholiques
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_Quan_pares_preocupen_begudes_alcoholiques


41 

 
Aneu al Sumari 

Activitats i recursos adreçats a professionals 

 

Producte o servei 
Curs de formació per a professionals de secundària en prevenció de 
drogues 

Objectiu 

Dotar d’eines el professorat per millorar l’abordatge de les seves 
intervencions tant en prevenció, a l’aula, com en detecció i abordatge en 
situacions de sospita o consum de drogues, al centre.  

Descripció 
Curs de formació per a professionals de secundària sobre prevenció del 
consum de drogues adaptable a les necessitats dels professionals tant pel 
que fa al contingut com a la durada.  

A qui s’adreça Professorat de centres d’educació secundària. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació secundària. 

Indicadors 

 Nombre de cursos realitzats. 

 Nombre de professors participants. 

 Nombre de centres sol·licitants. 

 Valoració dels participants. 

Activitat organitzada pel Pla de drogues de Vilafranca del Penedès (INDROGS). 
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Aneu al Sumari 

Producte o servei 
Protocol de detecció, intervenció i derivació davant de situacions de 
consum de drogues als centres educatius 

Objectius 

 Homogeneïtzar les actuacions als centres educatius davant de 
situacions de sospita de consum de drogues, de detecció de consum de 
drogues o de tràfic de drogues. 

 Dotar d’eines per millorar les actuacions davant d’aquest tipus de 
situacions conflictives. 

Descripció 

Protocol d’actuació davant de la sospita o la detecció de consum o tràfic 
de drogues en els centres de secundària. Preveu actuacions adaptades als 
diferents casos i l’actuació coordinada de tots els agents: centre educatiu, 
salut i escola, centre de salut mental, serveis socials, etc. 

A qui s’adreça Centres d’educació secundària. 

Qui ho pot demanar Centres d’educació secundària. 

Indicadors 
 Nombre de centres que implementen el protocol. 

 Nombre de casos detectats. 

 Nombre de casos derivats. 

Activitat organitzada pel Pla de drogues de Vilafranca del Penedès (INDROGS). 
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Aneu al Sumari 

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. 

 Els problemes alimentaris en l’adolescència. 

 Comprensió de la patologia de la personalitat en l’adolescència. 

 Gestió de les dificultats a l’aula derivades de la patologia de la 
personalitat  

 L’adolescència i les addiccions. 

 Assetjament escolar (bullying) i assetjament en l’adolescència. 

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

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

Indicadors Enquesta de satisfacció. 

Activitat organitzada per Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). 
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Aneu al Sumari 

Recursos educatius 

AFECTIVITAT I SOCIALITZACIÓ 
 

Producte o servei Intervencions de prevenció del VIH adreçades a joves 

Objectiu 
Impulsar accions que facilitin als joves l’adquisició tant de coneixements 
com d’habilitats personals i que promoguin un concepte positiu i 
responsable respecte a la seva salut sexual i la dels altres. 

Descripció 

Elaboració i difusió de material divulgatiu 
 

 A mi també em passa... I a tu ? 

 Fes-te’l teu! 

 Les primeres vegades 

 La sida i altres infeccions de transmissió sexual es poden evitar 
 
Activitats d’intervenció a través d’ONG sobre educació afectiva i sexual 
(tallers, sessions de sensibilització, atenció personalitzada, etc.). 
 
Per a més informació, consulteu els apartats Sida VIH i Sexe Joves del web 
Canal Salut. 

A qui s’adreça Població adolescent i jove. 

Qui ho pot demanar 
Educadors i professionals que realitzen activitats d’educació afectiva i 
sexual amb joves. 

Indicadors 
 Nombre de joves que han participat en les intervencions. 

 Nombre d’activitats realitzades. 

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

  

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/s/sida/documents/arxius/amitambe.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/s/sida/documents/arxius/festelteu.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/s/sida/documents/arxius/primvegades.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/s/sida/documents/arxius/lasidaits2006.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/es/home_ciutadania/salut_az/s/sida/
http://canalsalut.gencat.cat/es/home_ciutadania/salut_az/s/sexe_joves/
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Aneu al Sumari 

SEGURETAT I RISCOS 
 

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: l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
les AMPA dels centres escolars, les biblioteques, els casals de la gent 
gran, els centres escolars, el Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt 
Penedès, les 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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Aneu al Sumari 

PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES 
 

Producte o servei Assessorament en línia per a joves sobre el consum de drogues 

Objectiu Oferir informació fiable i objectiva als joves sobre el consum de drogues. 

Descripció 

Assessorament en línia sobre drogues adreçat a adolescents i joves, 
accessible mitjançant el web del Servei d’Informació i Assessorament per a 
Joves (SIAJ), que permet obtenir informació fiable, confidencial, gratuïta i 
ràpida (respostes en menys de 48 hores). Hi ha la possibilitat d’accedir a 
un servei presencial si és necessari. 
La pàgina web del SIAJ és la següent: http://www.siaj.net/drogues. 

A qui s’adreça Població adolescent i jove.  

Qui ho pot demanar Alumnat d’educació secundària. 

Indicadors 
 Nombre de consultes. 

 Nombre d’usuaris. 

 Nombre de derivacions. 

Activitat organitzada pel Pla de drogues de Vilafranca del Penedès (INDROGS). 

  

http://www.siaj.net/drogues
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Aneu al Sumari 

Producte o servei Webs adaptades a les xarxes socials: ElPep.info i LaClara.info 

Objectius 

 Sensibilitzar sobre els riscos dels consums de drogues en l’entorn 2.0. 

 Fer arribar informació i pautes educatives sobre el consum de drogues i 
les conductes de risc associades al col·lectiu de joves que accedeix a 
Internet. 

Descripció 

ElPep.info és un web 2.0 que conté tot tipus d’informació i respostes sobre 
el tabac, l’alcohol i el cànnabis. Els continguts es presenten en clau 
educativa. 
 
En Pep i la seva colla són els protagonistes d’una sèrie d’animació que, a 
través de diferents capítols d’un minut de durada aproximadament, 
transmeten missatges per reflexionar sobre els riscos associats al consum 
de drogues i sobre com prevenir-los. Aquestes càpsules audiovisuals, fetes 
en to d’humor, estan pensades perquè els mateixos joves se les facin seves 
i les comparteixin amb el seu entorn a través de les xarxes socials, 
especialment de Facebook. 
 
LaClara.info és un web amb informació ampliada sobre drogues i les 
conductes de risc relacionades. La informació es presenta en un llenguatge 
planer i pròxim. Pot ser útil tant per als joves que consumeixen drogues 
com per als que no en consumeixen. Està en procés d’adaptació al web 
2.0. 

A qui s’adreça 

ElPep.info s’adreça a adolescents de 14 a 16 anys i a professionals que 
treballen amb adolescents. 
LaClara.info s’adreça a joves a partir de 16 anys i a professionals que 
treballen amb joves. 

Indicadors 
 Nombre d’entrades realitzades. 

 Grau de participació dels joves. 

 Valoració dels professionals. 

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

  

http://www.elpep.info/
http://www.laclara.info/
http://www.elpep.info/
http://www.laclara.info/
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Aneu al Sumari 

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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Aneu al Sumari 

Producte o servei Esport escolar i prevenció. Ep@ 

Objectius  

Oferir materials i formació sobre prevenció als mestres i professors i 
proporcionar-los recursos de difusió d’activitats d’oci saludable adreçats a 
l’alumnat i a les seves famílies. El programa Esport escolar i prevenció. 
Ep@ ofereix jornades formatives sobre prevenció adreçades al professorat 
i tallers de resolució de conflictes a través de l’esport, i també serveis en 
línia. 

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 (web). 

 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 i mestres i professors d’educació física. 

Indicador Nombre d’unitats demanades. 

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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Aneu al Sumari 

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

Objectiu  
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 

La Guia de recomanacions per a la prevenció del consum de drogues des de 
l’àmbit esportiu s’adreça a professionals (equips tècnics de l’esport, 
monitors de lleure, professorat, educadors, etc.) que, a través de la 
pràctica de l’esport, poden fomentar en els joves factors de protecció vers 
el consum de drogues des dels seus àmbits d’actuació (clubs esportius, 
entitats de lleure, centres educatius, etc.). 

A qui s’adreça Professionals de l’esport. 

Qui ho pot demanar 
La consulta de la guia 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. 

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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Aneu al Sumari 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
 

Producte o servei Material educatiu sobre seguretat alimentària 

Objectiu 
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):  
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/
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Altres recursos 

 

Producte o servei Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues (SAFAD) 

Objectius 

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

 Orientar, 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 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 
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 Programa “Activa’t” 

Objectiu 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 tècnics 
especialitzats. 

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.  

Indicadors 

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

 Millora de l’IMC (índex de massa corporal) dels infants que participen 
en el programa. 

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

 

Producte o servei “Coca, què?” 

Objectiu Anàlisi crítica d’aspectes relacionats amb aquesta droga. 

Descripció 

Exposició per treballar aspectes relacionats amb la cocaïna i el seu 
consum. Consta de: 

 Exposició formada per 10 plafons. 

 Guia didàctica per organitzar activitats complementàries a la visita 
d’exposició. 

 Full desplegable informatiu. 

A qui s’adreça Joves i adolescents, a partir de 16 anys. 

Qui ho pot demanar Centres educatius i professionals que treballen amb joves. 

Indicador Enquesta de valoració de l’exposició. 

Activitat organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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Producte o servei “Drogues..., i què?” 

Objectiu 
Proposta per treballar aspectes relacionats amb les drogues i el seu 
consum. Es tracten altres temes relacionats amb el consumisme i la 
sostenibilitat. 

Descripció 

Exposició per treballar aspectes relacionats amb les drogues. Consta de: 

 Exposició (formada per 10 plafons). 

 Guia amb propostes d’activitats. 

A qui s’adreça Joves i adolescents, a partir de 16 anys. 

Qui ho pot demanar Centres educatius i professionals que treballen amb joves. 

Indicador Enquesta de valoració de l’exposició. 

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