Pla PSEC

JUSTIFICACIÓ
Integrar en un únic projecte les diferents estratègies
existents de gestió de la promoció de salut dirigides a
la infància i la joventut :
. PSIE (programa salut i escola)
. PESE(programa d’educació per a la salut a l’escola)
. Salut Escolar
. Projectes municipals de promoció de la salut
. Xarxa escoles promotores de salut
. Altres projectes departamentals, joventut, esport…

ORIENTACIONS ESTRATEGIQUES

• Àmplia cobertura
• Procés participatiu
• Sostenibilitat i continuïtat
• Seguiment i avaluació

Salut, Escola i Comunitat

SEC

Marc
comú de
referència

Ampliar
edats

• infantil
• primària
• secundària

4 eixos:
-

benestar emocional
habits saludables
afectivitat i socialització
seguretat i riscos

Implicar
els
diferents
àmbits
•
•
•
•

salut/educació
mon local
joventut
esports, …

Gestio
territorialit
-zada

• gestió a nivell
sector/comarca

Eixos clau en
educació i promoció
de la salut
Benestar emocional

Departament Salut

Hàbits saludables

Afectivitat i socialització

Seguretat i riscos

Prioritats
a l’Educació Infantil

Prioritats
a l’Educació Primària

Coneixement del propi cos i
expressió de sentiments i
emocions mitjançant:
•
La paraula
•
La dinàmica
•
La plàstica

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
L’alimentació, higiene i descans L’alimentació i l’activitat física:
•
Varietat dels aliments
•
Importància de l’activitat física
•
Aliments i begudes saludables •
Equilibri alimentari
•
Relació entre l’activitat física i
•
Hàbits a l’hora dels àpats
l’alimentació
•
Hàbits d’higiene
•
Correccions posturals
•
Descans
•
Efectes i riscos de l’alcohol i el
tabaquisme en la condició física i la
salut
•
Riscos del mal ús dels
medicaments
Les relacions interpersonals:
Les relacions afectives:
•
Expressió de l’afecte
•
Sensibilitat i sensualitat
mitjançant la paraula, el gest i •
Comportament sexual com a
el contacte
expressió d’afecte
•
Empatia (escoltar, posar-se
•
Diversitat i gènere
en el lloc de l’altre…)
•
Respecte i comunicació
•
Resolució positiva de
(assertivitat)
conflictes
•
Pensament crític
•
Resolució de problemes i presa de
decisions
La seguretat en l’entorn:
•
Ús d’objectes (tisores,
coberts…)
•
Perills (endolls, foc…)
•
Accés a substàncies tòxiques
(medicaments, alcohol,
tabac…)

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:
resades, cremades, …
L’ús de les TIC

Prioritats
a l’Educació Secundària
Obligatòria
L’equilibri emocional:
•
Expressió i control de les emocions
•
Distància entre estímuls i respostes
•
El gaudí de l’expressió (els sentits i
les emocions)
•
Tècniques i mètodes de relaxació
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 manca
d’aliments
•
Publicitat alimentària

L’afectivitat i la sexualitat:
•
Sexualitat saludable
•
Mesures de protecció
•
Violència de gènere (respecte als
sentiments i les decisions dels
altres, tolerància a les contrarietats)
•
Publicitat
•
Habilitats de comunicació
•
Pensament crític
•
Resolució de problemes
•
Presa de decisions
La seguretat en el lleure:
•
Seguretat en la conducció
•
Consum de substàncies addictives
(tabac, alcohol i dogues)
•
Sòcioaddiccions: TIC, joc…
Activitats d’oci alternatives:
excursionisme, esports…
•
Publicitat i responsabilitat

Eixos

Departament Ensenyament

Benestar
emocional

Hàbits
saludables

Afectivitat i
socialitzaci
ó
Seguretat i
riscos

Infantil

Primària

Secundària

- Iniciació en la identificació de les
pròpies emocions.
- Expressió de desitjos, sentiments
i emocions.
- Identificació de les emocions
bàsiques.

- Autoconeixement emocional i
comprensió dels altres. Regulació
d’emocions.

- Expressió i gestió de les pròpies
emocions i autogestió de les pròpies
conductes.

- Desenvolupament de la capacitat
emocional de la presa de decisions.

- Acceptació crítica de la identitat i els
interessos personals.

- Valoració i acceptació del propi
cos.

- Utilització de tècniques i mètodes de
relaxació per minimitzar tensions.

- Exploració i reconeixement del
propi cos.

- Coneixement del funcionament del
cos.

- Autonomia progressiva en la
pròpia cura: higiene, descans i
alimentació.

- Diversitat d’aliments i alimentació
equilibrada.

- Caracterització de la resposta sexual
humana: Sexe i sexualitat. Salut i higiene
sexual.
- Digestió d’aliments i absorció d’aliments.

- Relació de la nutrició amb
l’obtenció d’energia i el creixement.

- Alimentació equilibrada i adequada ala
activitat física que es desenvolupa.

- L’activitat física. Descans, higiene i
hàbits.

- La condició física per a la millora de la
pròpia salut. Freqüència cardíaca.

- Primers auxilis.

- Hàbits higiènics i posturals saludables.

- Ús de medicaments (prevenció de
l’automedicació).

- Conductes addictives.

Eixos

Infantil

Primària

Secundària

Benestar
emocional

Departament Ensenyament

Hàbits
saludables
Afectivitat i
socialització

-Pertinença al grup establint
relacions afectives positives
mútues.
-Acostament efectiu a les
emocions dels altres.
-Ús de la comunicació asertiva
en la resolució dels conflictes.

-Relacions personals i afectives en
diferents àmbits. Família, grup...

-Desigualtats d’oportunitats per raó de
gènere i rebuig de la violència de gènere.

-Valoració de la comunicació afectiva i
assertiva en les relacions sexuals.

-Respecte per les emocions dels altres
des de la valoració de la dignitat i la
llibertat humana.

-Rebuig d’estereotips i perjudicis
desenvolupant sentiments d’empatia i
respecte.
-Valoració de la identitat i la diversitat.
-Desenvolupament de la capacitat de
comunicació assertiva.
-Desenvolupament d’actituds crítiques
en relació al consum d’alcohol i tabac.

Seguretat i
riscos

-Hàbits d’autonimia i rutines
referits a la seguretat.

-Importància de protegir el medi i
col·laborar en l’estalvi de material.

-Participació en la cura i
manteniment dels objectes i
espais colectius.

-Seguretat viària.

-Ús d’objectes i vivència de
sensacions i moviments per
imaginar, gaudir, informar-se,
divertir-se i estar bé.

-Missatges publicitaris i elecció
responsable.

-Valoració del bon ús del temps del
lleure.

Valoració de la necessitat de controlar
el temps destinat a l’itilització de les
TIC.

-Pensament crític. Formació d’una opinió
pròpia, oberta i flexible, especialment en
relació amb conductes de risc que afecten
la sexualitat.
-Adquisició d’habilitats de rseistència a la
pressió pro consum de drogues.

-Actitud crítica davant el tractament de
l’esport i l’activitat física en la societat
actual.
-Estratègies de consum racionali
responsable i influència dels mitjans de
comunicació.
-Estalvi d’energia i entorn sostenible.
-Utilització amb seguretat d’eines i
màquines.
-Ús responsable de xarxes d’ordinadors i
comunitats virtuals.

ÀMBIT
COMUNITARI:
Actuacions en
l’àmbit municipal,
d’associacions i
actuacions
interdepartamentals;
joventut, esports,
acció social, grups
no organitzats, entre
d’altres.

ÀMBIT SANITARI:

ÀMBIT
ENSENYAMENT:

PLA SEC
Atenció Primària,
Atenció
especialitzada,
Atenció Hospitalària,
Equips de Salut
publica

El Currículum,
l’organització
escolar, el treball
amb famílies i
col·laboracions
externes

“Pla transversal de
promoció de salut”

TREBALL TRANSVERSAL AL TERRITORI

Contextualitzar el marc comú de referència ( 4 eixos ) cada territori o Sector

Àmbit de
actuació Àmbit educatiu
Línea
estratègica
Benestar
emocional
Hàbits saludables
Afectivitat i
socialització
Seguretat i riscos

Àmbit de salut

Àmbit
comunitari

Joventut,
Esports,...

Comerç,
mitjans
comunicació

NIVELL TERRITORIAL

Sector

Sector

Sector

Sector

Sector

COMISSIÓ
REGIONAL
DE
PROMOCIÓ

NIVELL REGIONAL

COMISSIÓ
DE
PROMOCIÓ
NIVELL
CENTRAL

ORGANITZACIÓ FUNCIONAL I DE GESTIÓ
NIVELL TERRITORIAL

SECTOR

Coordinadors/Coordinadores
Equips operatius territorials
Coordinadors regionals de PS

SECTOR

SECTOR

SECTOR

COMISSIÓ
REGIONAL
PROMOCIÓ

NIVELL REGIONAL

Coordinadors/Coordinadores
Regionals de PS
Comissió Interdepertamental

COMISSIÓ
DE
PROMOCIÓ

NIVELL CENTRAL

SECTOR

Equip operatiu
territorial
• Salut
• Ensenyament
• Mon Local
• Altres
Comissió
participativa

Equip Operatiu
regional
•Salut
•Ensenyament
•Mon Local
•Altres
Comissió
participativa

Comissió InterDepartamental
•Salut
•Ensenyament
•Mon local

Equip Operatiu
Ampliat
Equip Operatiu
Participants:
Salut, ensenyament
i mon local

OBJECTIU:
•Elaborar un pla de treball per arribar
al programa transversal del sector o comarca.
•Iniciar l’inventari d’activitats de PS al sector
• Gestió regular del Pla.

OBJECTIU:
•Acabar l’inventari d’activitats de PS al territori
• Elaborar una primera proposta de Pla transversal utilitzant el
quadre “ marc comú de referència”( 4 eixos amb les competències
per edats). Eliminar duplicats, coordinar missatges entre els diferents
agents, marcar deficiències.
• Presentar la proposta de treball a la comissió participativa.

Comissió
Participativa

PSEC GARROTXA

Participants:
Equip operatiu mes
altres institucions de
PS, Joventut, esports,
interior,...

Participants:
Equip operatiu ampliat més
tècnics dels diferents
àmbits, institucions i
organitzacions relacionades
amb PS del territori

OBJECTIU:
•Consensuar i finalitzar el pla transversal proposat per l’EOA
•Analitzar anualment resultats i propostes de futur.
Primera reunió de treball:
•Presentació del PSEC
•Objectiu i metodologia de treball
•Elaboració de grups per àmbits
•Constitució dels grups de treball

PSEC GARROTXA

Equip Operatiu
Anton Foguet  Coordinador
Director Assistencial Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa.
Josep Gifre
Inspector responsable d’Ensenyament a la Garrotxa.
Joan Riu
Responsable de l’Agència de salut Pública de la Garrotxa.
Teia Fàbrega
Directora Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Pep Compte
Director d’Educació i Joventut de la Garrotxa.

Equip Operatiu Ampliat
•
•
•
•
•
•
•
•

Ton Foguet Josep Gifre.
Carla Olivé, SiE.
Xarli, IME.
Albert Xirgu, Recursos Educatius.
Carme Oliveras, EAP.
Representant de cada Centre (7)+/-.
Sigma
Metge primària +/-.
Variable en el temps

Comissió Participativa = Taula d’Infància
CASG, IME, Esports, Equip Pediàtric Territorial, AB Salut, Mossos d’Esquadra,
Policia Municipal, CSMIJ, CDIAP, EAP, Inspecció Educacio, Salut Pública, Tarda Jove,
Urbanisme, ...

PSEC GARROTXA

Objectius Curs 2013-14
1. Realitzar el projecte d’implantació a la Comarca del PSEC.
2. Concretar i adaptar el projecte per a un Centre concret i per les seves
Escoles derivadores.
3. Iniciar la implementació progressiva del PSEC a la Comarca de la
Garrotxa.

Actuacions Curs 2013-14
1. Integració de les estructures comarcals d’infants, adolescents i joves.
2. Establir els components de l’Equip Operatiu, de l’Equip Operatiu
Ampliat i dels components de la Comissió Participativa.
3. Implantació del projecte en un IES i als seus centres derivants.

PSEC GARROTXA

Objectius Curs 2014-15
•

Iniciar la implementació progressiva del PSEC a la Comarca de la
Garrotxa.
Es farà en tipus piràmide: Un Institut, les seves Escoles derivadores i
les Llars d’Infants derivadores a les escoles anteriors.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

IES Bosc de la Coma
Escola Sant Roc
Escola Verntallat
Escola La Bòbila
Llar d’Infants de Sant Roc
Llar d’Infants de les Preses
Llar d’Infants d’En Bas

Seguiment per part de l’Equip Operatiu i l’E. O. Ampliat de les
activitats. Avaluació.
Concretar nova piràmide per Curs 2015-2016 i crear E.O.A. propi.
Treballar per trobar els recursos necessaris pel manteniment del
PSEC.

PSEC GARROTXA

Plantejament Pla d’acció curs 2014-2015

40 actuacions

Propostes de temes i edats

TIPUS D’ACTIVITAT
HIGIENE BUCODENTAL
AUTOESTIMA
PREVENCIÓ DROGODEPEND.
ALIMENTACIÓ.
RELACIONS INTERPERSONALS
SEXUALITAT
RESPECTE A LA DIVERSITAT
FAMÍLIA. Tipologies, relacions, ampliada...
PRESSIÓ DE GRUP
DROGUES-TRÀNSIT
CONSUMISME- PUBLICITAT- …
INTERNET-. XARXES SOCIALS
Educació AFECTIVA-EMOCIONAL
RISCOS i PERILLS ENTORN PROPER
SALUT MENTAL
REANIMACIO CARDIOPULMONAR
DESOBSTRUCCIÓ COS EXTRANY
CONCEPTES DE SALUT PER EDUCADORS
CONCEPTES DE SALUT PER PARES
INTERNET SEGURA/ CIBERASSETJAMENT PER ALUMNES
INTERNET SEGURA/ CIBERASSETJAMENT XERRADA PER PARES
SALUT BUCODENTAL/RASPALLAT
EDUCACIIÓ VIÀRIA /COM ENS MOVEM/ SENYALS
ESMORZARS SALUDABLES
HÀBITS ALIMENTARIS
TRASTORNS ALIMENTARIS/ANORÈXIA/BULÍMIA
OBESITAT INFANTIL XERRADA FAMÍLIES
HIGIENE DESPRÉS D'ED. FÍSICA
CURA DE PETITES LESIONS(MESTRES)
NOCIONS DE PRIMERS AUXILIS
TREBALLEM EL COS: EDUCACIÓ POSTURAL, HÀBITS SALUDABLES...
VISITES TRANSPORTS SANITARIS: AMBULÀNCIES
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Propostes per eixos

Activitats
programades
definitives
del PSEC Garrotxa i
eixos treballats

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

• Dades anuals dels centres educatius
• Índex d’activitats i de participació i cobertura
en les activitats
• Qüestionaris de valoració de les activitats
• Nivell de satisfacció i punts de millora
• Avaluació d’impacte

• Nova estratègia organitzativa i de gestió
de les actuacions en promoció de la
salut, centrada en el territori, a partir de
la coordinació i la transversalitat de tots
els agents implicats, orientada a una
amplia cobertura poblacional.

OBERT A TOTHOM !!

