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INTRODUCCIÓ   
  

La  salut,  individual  i  col·lectiva,  és  el  resultat  de  la  interacció  de  l'individu  i  de  la  societat  en  el  seu                      
conjunt  amb  multitud  de  factors  que  condicionen  i  determinen  uns  resultats  en  termes  de  salut.                 
Són  el  que  anomenem  determinants  de  la  salut.  Hi  ha  un  cert  consens  en  definir  com  a                   
determinants  més  importants:  els  estils  de  vida,  el  medi  ambient,  el  sistema  sanitari  i  la  biologia                  
humana,   tots   ells   influïts   pels   factors   socioeconòmics   i   culturals.     
  

Bona  part  dels  problemes  de  salut  que  afecten  la  població  són  el  resultat  d’interaccions  complexes                 
entre   els   factors   individuals   i   l'entorn.     
  

Els  hàbits  i  les  pautes  de  conducta  que  van  adquirint  els  individus  des  del  seu  naixement  estan                   
condicionats,  en  gran  mesura,  pels  contextos  on  viuen  i  que  determinen  els  estils  de  vida  dels                  
individus   i   els   col·lectius.     
  

La  morbiditat  i  la  mortalitat  de  la  població  adulta  al  nostre  medi  està  lligada,  en  gran  mesura,  als                    
hàbits  i  estils  de  vida  que  interactuen  ja  des  de  la  infància  i  desenvolupen  a  mig  i  llarg  termini                     
patologies   o   conductes   de   risc   que   determinaran   patologies   posteriors.     
  

Per  disminuir  la  incidència  i  la  prevalença  d’aquests  problemes  de  salut  cal  intervenir  en  les  etapes                  
pre-patològiques  i  adoptar,  ja  des  de  la  infància,  hàbits  i  estils  de  vida  saludable.  Els  mitjans                  
encaminats  a  millorar  la  salut  infantil  i  juvenil  són  de  gran  importància  degut  a  que  els  seus                   
beneficis   es   perllonguen   al   llarg   de   la   vida.     
  

La  tasca  de  prevenció  i  promoció  de  la  salut  és  una  tasca  educativa  que  s'ha  de  desenvolupar  en                    
els  diferents  àmbits  amb  els  quals  l'infant  i  el  jove  es  relacionen:  l'escola,  la  família,  el  sistema                  
sanitari,   el   lleure,   la   comunitat,   els   mitjans   de   comunicació,   etc.     
  

Els  departaments  d'Educació  i  de  Salut,  convençuts  de  la  importància  de  l’Educació  per  a  la  salut                  
dels  infants  i  joves,  i  amb  voluntat  d’integrar  els  diferents  agents  de  salut  de  les  diferents  entitats  i                    
institucions  implicades,  impulsen  un  Pla  d’actuacions  coherents  i  coordinades,  orientades  a  la              
promoció   de   la   salut   dels   infants   i   joves.     
  

El  Pla  Salut  Escola  i  Comunitat  (PSEC)  pretén  establir  un  marc  global  comú  per  a  les  diferents                   
actuacions   en   promoció   de   la   salut,   a   fi   de   millorar-ne   la   seva   efectivitat.       
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OBJECTIUS   

  
- Millorar  la  salut  d'infants  i  joves  mitjançant  la  realització  d’accions  que  afavoreixin  l’adopció               

de  conductes  positives  vers  la  salut  individual  i  col·lectiva  i  la  generalització  d’hàbits               
saludables.     

- Reduir  l’adquisició  de  comportaments  que  poden  afectar  negativament  a  la  salut  en  un               
futur.     

- Proposar  un  marc  comú  de  referència  per  a  la  coordinació  de  les  accions  de  promoció  i                  
educació   de   la   salut   dels   diferents   àmbits   implicats   en   el   territori.   

- Implicar   entitats   i   institucions   en   projectes   de   promoció   i   educació   de   la   salut.   
- Arribar  al  conjunt  de  la  població  infantil  i  juvenil  a  partir  de  la  millora  del  treball  en  xarxa                    

entre   els   serveis   i   recursos   de   cada   territori.   
  

SOSTENIBILITAT   I   CONTINUÏTAT   
  

Les  accions  de  promoció  i  educació  de  la  salut  necessiten  continuïtat  i  perseverança  per                
aconseguir  l’èxit  desitjat.  L’estabilitat,  la  continuïtat  en  les  actuacions  i  els  missatges,  així  com                
l’adequació  de  la  metodologia  a  les  diferents  edats,  són  condicions  necessàries  per  aconseguir  les                
conductes  positives  desitjades.  És  per  això,  que  les  propostes  han  de  ser  realistes  i  per  tant,                  
aplicables   de   manera   contínua   en   la   vida   quotidiana.     
  

METODOLOGIA   
  

A  les  intervencions  per  l’educació  per  la  salut,  s’utilitzen  tècniques  conegudes  pel  professorat,  i                
que  es  poden  utilitzar  pel  desenvolupament  didàctic  dels  continguts  de  la  matèria  d'Educació  per                
la   Salut.   

Algunes  de  les  tècniques  que  es  poden  utilitzar  en  les  sessions  són:  debat  públic,  Phillips  6-6,                  
taula  rodona,  pluja  d'idees,  diàlegs  a  partir  d'un  text  o  película,  estudis  de  casos  pràctics,                 
dramatització   (role   playing),   demostració,   foto-paraules,   realització   de   cartells   i   murals,   etc.   

Els  recursos  a  utilitzar  en  les  sessions  poden  ser  digital  i  material  com  cartells,  tríptics,  infografies,                  
adhesius,   jocs,   fitxes   de   treball,   tallers   pràctics,   contes,   representacions   teatrals,   pissarra,   etc.    

Les  intervencions  es  pactaran  prèviament  i  es  programaran  dins  el  calendari  escolar  amb  una                
durada  mínima  d'una  hora  cadascuna  d’elles.  Recomanable  que  siguin  compaginades  amb  els              
continguts   curriculars   impartits   en   el   mateix   moment.     

S'adaptarà  al  nivell  d’edat  i  sempre  que  sigui  necessari  s’ampliaran  i  s’adaptaran  els  temes  de                 
salut   segons   les   necessitats   en   salut    i   característiques   de   l’escola   i   el   seu   entorn.   

Les  intervencions  per  la  salut  per  la  resta  de  membres  de  la  comunitat  educativa  (personal  docent,                  
personal   no   docent,   pares,   mares,   etc)   seran   a   demanda.     

La  infermera  escolar  ha  de  tenir  actituds  i  habilitats  comunicatives  per  desenvolupar  la  seva  tasca                 
a  més  de  coneixements  específics  en  la  matèria.  Oferirà  relació  de  suport  amb  altres  professionals                 
dins   de   l'àmbit   educatiu.     

  
  
  

   Peris   i   Mencheta,   26-46.   08032   Barcelona            https://www.safahorta.net/es      

https://www.safahorta.net/es


  

AVALUACIÓ   

Per  assolir  l’èxit  del  Pla  de  Salut  Escolar  requereix  motivació  i  implicació  per  part  de  tots,  ja  sigui                    
que   es   participi   directa   o   indirectament   en   les   activitats   proposades.   

L'avaluació  serà  realitzada,  d’una  banda  pels  propis  professionals,  planificant  i  implementant  el              
conjunt  d'activitats  pactades  i,  per  altra  banda,  per  part  dels  alumnes,  professors  i  directius,                
mitjançant  valoracions  i  enquestes  per  valorar  els  coneixements  adquirits  durant  l’educació  i  si               
s’han   complert   les   expectatives   inicials.     

Copsar  l'opinió,  la  percepció  i  el  nivell  de  satisfacció.  Recollir  els  aspectes  més  o  menys  valorats,  i                   
els   suggeriments   de   millora   o   adequació.     

  
EIXOS   EN   EDUCACIÓ   I   PROMOCIÓ   DE   LA   SALUT   

  
Per  tal  que  els  infants  i  joves  assoleixin  un  estil  de  vida  saludable  cal  educar  en  el  valor  de  la  salut                       
i  optimitzar  les  diferents  dimensions  de  la  persona:  la  dimensió  emocional,  la  social,  la  cognitiva  i                  
la  física  per  aconseguir  un  equilibri  entre  les  parts  que  possibiliti  actuar  de  manera  autònoma,                 
responsable  i  solidària,  contribuint  així  a  formar  persones  competents  en  situació  d´interacció  amb               
els   altres   i   amb   el   medi.     
  

El  treball  de  les  dimensions  de  la  persona  s’ubica  en  tres  grans  àrees:  la  individual,  la  relacional  i                    
la   racional.     
  

En  l’àrea  individual  és  fonamental  aprendre  a  cuidar-se,  tant  a  nivell  emocional  per  arribar  a  un                  
equilibri  personal,  com  a  nivell  físic  per  arribar  a  tenir  cura  del  cos.  És  prioritari  treballar                  
l’autoconeixement  i  l´autoregulació,  tant  física  com  emocional,  la  resistència  a  la  frustració  i              
l´autoestima.     
  

En  l’àrea  relacional,  és  important  aprendre  a  relacionar-se  amb  les  persones  i  el  medi  aconseguint                 
unes  bones  habilitats  socials  i  una  acció  responsable.  És  prioritari  treballar  les  relacions  afectives  i                 
sexuals,  l’empatia,  l’assertivitat,  el  diàleg,  la  diversitat,  la  gestió  del  temps  lliure,  la  relació  amb  el                  
medi  ambient,  la  mobilitat,  els  mitjans  de  comunicació,  primeres  cures,  el  pensament  crític,  el               
consum   i   les   conductes   de   risc.     
  

En  l’àrea  racional  i  cognitiva  és  clau  el  desenvolupament  de  la  comprensió  i  el  raonament  crític,                  
emmarcats  en  els  valors  individuals  i  col·lectius.  És  prioritari  que  la  persona  conegui  com  és  i  que                   
vol,   que   pensa   i   per   què   i,   que   fa   i   què   pot   fer.    
  

Atenent  la  prevalença  dels  problemes  de  salut  que  es  detecten,  els  continguts  d’educació  per  la                 
salut  inclosos  en  els  currículums  escolars  i  les  experiències  consolidades  en  promoció  de  la  salut,                 
s'ha   concretat   una   proposta   global   dels   aspectes   a   prioritzar   en   la   promoció   i   l'educació   de   la   salut.     
  

Els  continguts  de  salut  prioritzats  s’han  organitzat  en  tres  trams  d’edat  (dos  a  l’educació  infantil  i                  
primària   i   una   a   l’educació   secundària   obligatòria),   atenent   a   quatre   grans   eixos:     
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- Benestar   emocional.   
- Hàbits   saludables.   
- Afectivitat   i   socialització.   
- Seguretat   i   riscos.   

  
Si  bé  els  quatre  eixos  estan  relacionats  amb  l’individu  i  els  seus  contextos,  els  dos  primers                  
s’ubiquen  en  l’àrea  conductual  i  els  dos  últims  en  l’àrea  relacional.  L’àrea  racional  o  cognitiva                 
impregna   la   individual   i   la   relacional.     
  

En   l’àmbit   educatiu   cal   considerar:   
  

- El   currículum   de   les   diferents   etapes   educatives.    
- L'organització  escolar,  que  va  des  de  l’entrada  al  centre,  els  moviments  interiors,  el  pati,                

menjador,...   
- El   treball   amb   les   famílies.     
- Els   serveis   educatius.   
- Les  col·laboracions  externes  per  activitats  específiques  de  promoció  de  la  salut:  món  local,               

Catsalut,   ASPCAT   (Agència   de   Salut   Pública   de   Catalunya)...   
- Els   Plans   educatius   d’entorn.   
- Els   projectes   específics.     
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INTERVENCIONS   EN   EDUCACIÓ   I   PROMOCIÓ   DE   LA   SALUT   PER   EIXOS   I   EDATS   
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EDUCACIÓ   INFANTIL   
        (0-6   ANYS)  

EIXOS/PRIORITATS   COMPETÈNCIES   

  
  
  Benestar   emocional   

L’expressió   de   sentiments   
i   emocions   mitjançant:   
-   La   paraula.   
-   El   cos.   
-   La   plàstica.   

-   Expressar   emocions,   sentiments   i   desitjos.   
-   Identificar   emocions   bàsiques.   
-   Representar   emocions   dels   altres.   
-   Controlar   les   pròpies   emocions.   
-   Respectar   els   sentiments   dels   altres.     

ACTIVITATS/   RECURSOS   

- Joc   de   les   emocions.   

  
  
  
  
  

Hàbits   saludables   

L'alimentació,   la   higiene   i   
el   descans:   
-   Varietat   dels   aliments.   
-   Aliments   i   begudes   
saludables.   
-   Efectes   perjudicials   de   
l´abús   d'aliments   i   
begudes.     
-   Higiene   i   descans.   

-   Reconèixer   les   necessitats   d'alimentació,   
d´higiene   (rentar-se   les   mans   abans   dels   
àpats)   i   de   descans.   
-   Identificar   aspectes   sensorials   dels   aliments.   
-    Identificar   aliments   i    begudes   saludables   i   
l'aigua   com   a   beguda   bàsica.     
-   Escollir   aliments   i   begudes   naturals   en   una   
proposta.   
-   Reconèixer   situacions   derivades   de   l'abús   
d´aliments,   begudes   i   activitats.   
-   Respectar   les   normes   de   comportament   en   
els   àpats   (seure,   mastegar   suficient,   menjar   ni   
ràpid   ni   poc   a   poc,   utilitzar   coberts   i   tovalló…).  
-   Ajustar-se   al   temps   dels   àpats.     

ACTIVITATS/   RECURSOS   

- Renta’t   les   mans!   ( Annex   1 ).   
- Poster   Renta’t   les   mans!   ( Annex   8 )   
- Nyami!   Nyami!   ( Annex   2 ).   
- Guia   Pràctica   per   a   la   Prevenció   i   l’Eliminació   de   la   Pediculosi   a   l’escola   (per   a   pares).   

https://www.safahorta.net/es


  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   Peris   i   Mencheta,   26-46.   08032   Barcelona            https://www.safahorta.net/es      

EDUCACIÓ   INFANTIL   
        (0-6   ANYS)  

EIXOS/PRIORITATS   COMPETÈNCIES   

  
  
  
  

Afectivitat   i   socialització   

Les   relacions   interpersonal:   
-   Expressió   d’afecte   
mitjançant   la   paraula,   el   
gest   i   el   contacte.   
-   Empatia   (escoltar,   
posar-se   al   lloc   de   
l'altre,...).   
-   Resolució   positiva   de   
conflictes.   

-   Mostrar   i   rebre   afecte.   
-   Mantenir   control   emocional   davant   petites   
frustracions.   
-   Escoltar   els   altres.   
-   Dialogar   en   situacions   de   conflicte.     

ACTIVITATS/   RECURSOS   

- El   carinyo-mòbil.   
- El   Caça-abraçadors.   
- Role   Playing.   
- La   Pilota   Preguntona.   

  
  
  

Seguretat   i   riscos   

La   seguretat   en   l’entorn:   
-   Ús   d'objectes   (Tisores,   
coberts,...).   
-   Perills   (endolls,   foc,...).   
-   Accés   a   substàncies   
tòxiques   (medicaments,   
alcohol,   tabac,...).   
  

-   Utilitzar   correctament   els   estris   de   
l'entorn.   
-   Tenir   cura   del   foc,   endolls,   productes   de   
neteja,   medicaments,...  
-   Evitar   la   introducció   d’objectes   al   nas,   
boca,   orelles,...   
-   Adoptar   precaucions   en   baixar   escales,   
pujar   ascensors,...   
-   Creuar   els   carrers   amb   seguretat   i   pels  
llocs   permesos.     

ACTIVITATS/   RECURSOS   

- Ep,   Vigila!   ( Annex   3 ).   
- Diabetis   ( www.youtube.com/watch?v=D1Yo65iXX6c&t=48s )   
- Conte   del   Coronavirus   ( https://youtu.be/txxh13GvulU )   
- https://112.gencat.cat/ca/consells_i_recursos/recursos/infants-i-cat112/   

https://www.safahorta.net/es
http://www.youtube.com/watch?v=D1Yo65iXX6c&t=48s
https://youtu.be/txxh13GvulU
https://112.gencat.cat/ca/consells_i_recursos/recursos/infants-i-cat112/
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EDUCACIÓ   PRIMÀRIA  
        (6-12   ANYS)   

EIXOS/PRIORITATS   COMPETÈNCIES   

  
  

  
  
  

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.   

-   Reconèixer   i   valorar   els   raonaments   i   les   
emocions   pròpies.   
-   Mostrar   seguretat   en   un   mateix   i   acceptar   la   
realitat   corporal.   
-   Valorar-se   tal   com   un   és   i   superar   les   
limitacions.   
-   Afrontar   reptes   i   intentar   aconseguir-los.     
-   Assumir   rols   de   responsabilitat.   
-   Dimensionar   les   conseqüències   de   les   pròpies   
actuacions.   
-   Actuar   amb   interès   i   iniciativa.   
-   Seleccionar   activitats   que   afavoreixin   les   
pròpies   capacitats.     

ACTIVITATS/   RECURSOS   

- L’estrella   o   la   red   i   deu   anys   més.   
- Globus.   
- Tinc   un   gos   pigall!   

  
  
  
  
  
  

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.   

-   Incorporar   l’activitat   física   en   l’activitat   
quotidiana.   
-   Seleccionar   aliments   que   contribueixin   a   una   
dieta   equilibrada.   
-   Analitzar   propostes   alimentàries.   
-   Adequar   l’alimentació   a   les   diferents   activitats.   
-   Predisposició   a   tastar   aliments   poc   coneguts.   
-   Adoptar   a   cada   situació   postures   adequades.   
-   Relacionar   el   consum   d’alcohol   i   tabac   amb   
l’activitat   física   i   la   salut.     
-   Mostrar   actituds   crítiques   en   relació   al   consum   
d’alcohol   i   tabac.   
-   Valorar   la   utilitat   teràpeutica   dels   medicaments   
i   també   els   riscos   potencials   per   a   la   salut.   
  
  

ACTIVITATS/   RECURSOS   

- Dents   netes,   dents   sanes!   ( Annex   4 )   
- Cuida’t!   
- Poster   Renta’t   les   mans!   ( Annex   9 )   
- Alimentació   saludable.   Decàleg   hàbits   saludables.     
- Bingo   dels   aliments.   
- Nyami!   Nyami!   2   
- Piràmide   de   l’exercici   físic.     
- Guia   Pràctica   per   a   la   Prevenció   i   l’Eliminació   de   la   Pediculosi   a   l’escola   (per   a   pares).   

https://www.safahorta.net/es
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EDUCACIÓ   PRIMÀRIA   
        (6-12   ANYS)   

EIXOS/PRIORITATS   COMPETÈNCIES   

  
  
  
  

  
  

Afectivitat   i   socialització   

Les   relacions   afectives:   
-   Sensibilitat   i   
sensualitat.   
-   Comportament   sexual   
com   a   expressió   
d'afecte..   
-   Diversitat   i   gènere.   
-   Respecte   i   comunicació   
(assertivitat).   
-   Pensament   crític.   
-   Resolució   de   
problemes   i   presa   de   
decisions.     

-   Valorar   i   cuidar   l'amistat.   
-   Expressar   i   rebre   mostres   d'afecte.   
-   Canalitzar   l'atracció   personal   en   mostres   
d'estimació   i   generositat.   
-   Relativitzar   mites,   tabús   i   estereotips   
respecte   el   sexe   i   el   gènere.    
-   Valorar   situacions   d’abús   i   violència   de   
gènere.     
-   Comunicar   respectuosament   les   pròpies   
decisions   i   respectar   les   decisions   dels   
altres.     
-   Reconèixer   la   pressió   social   i   grupal   
existent   en   relació   al   consum   d’alcohol,   
tabac   i   altres   drogues.   
-   Posicionar-se   críticament   envers   el   
consum   de   drogues.   
-   Interpretar   críticament   el   llenguatge   
publicitari.     
  

ACTIVITATS/   RECURSOS   

- A   por   tizas   voy!   
- La   Caixa   Màgica   (Tresor   Ocult!).   
- Posem-nos   en   ordre!   
- Role   Playing.     

  
  
  
  

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,...).   
  

Cura   de   les   lesions   
(rascades,   cremades,...).   
  

Ús   de   les   TIC.   
  

-   Circular   pels   espais   públics   de   l´entorn   de   
forma   autònoma.   
-   Comportar-se   adequadament   en   l’ús   de   
mitjans   de   transport.   
-   Prendre   precaucions   en   la   realització   
d’activitats   de   lleure.   
-   Cercar   solucions   en   situacions   imprevistes   
(orientar-se,   demanar   informació,...).   
-   Utilitzar   les   normes   bàsiques   per   a   
primeres   cures.     
-   Identificar   senyals   d’ús   abusiu   de   les   TIC.   
-   Conèixer   els   elements   de   seguretat   per   a   
l’ús   d'internet   i   xarxes   socials.     

ACTIVITATS/   RECURSOS   

https://www.safahorta.net/es
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- Ep,   Vigila!   ( Annex   3 )   
- Primers   Auxilis.   
- Diabetis    ( www.youtube.com/watch?v=D1Yo65iXX6c&t=48s )   
- Les   meves   amigues,   les   pantalles!   
- Conte   del   Coronavirus    ( https://youtu.be/txxh13GvulU )   
- https://112.gencat.cat/ca/consells_i_recursos/recursos/infants-i-cat112/   

EDUCACIÓ   
SECUNDÀRIA   
   (12-16   ANYS)   

EIXOS/PRIORITATS   COMPETÈNCIES   

  
  
  

  
Benestar   emocional   

L’equilibri   emocional:   
-   Expressió   i   control   de   les   
emocions.   
-   Distància   entre   estímuls   i   
respostes.   
-   El   gaudir   de   l'expressió   
(els   sentits   i   les   
emocions).   
-   Tècniques   i   mètodes   de   
relaxació.     

-Expressar   sentiments,   sensacions   i   
vivències   personals.   
-   Manifestar   i   rebre   mostres   d’afecte.   
-   Controlar   emocions   i   evitar   actituds   
violentes.   
-   Empatitzar   i   dialogar   en   situacions   de   
conflicte.     
-   Descobrir   la   potencialitat   de   comunicació   
de   sentiments   i   emocions   mitjançant   
manifestacions   artístiques.  
-   Utilitzar   estratègies   de   relaxació   per   
prevenir   situacions   d’estrès.   
-   Afrontar   amb   serenor   reptes   i   situacions   
adverses.     

ACTIVITATS/RECURSOS   

- Em   relaxo!   
- Canviem   l’experiència   negativa   a   positiva.     
- Carícies   escrites.   

  
  
  
  
  
  
  

Hàbits   saludables   

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

-   Ser   realista   en   la   pròpia   autoimatge.   
-   Acceptar   les   condicions   personals   i   
respectar   les   dels   altres.   
-   Relacionar   l’alimentació   i   la   condició   física.   
-   Escollir   aliments   per   confeccionar   menús   
adequats   a   diferents   situacions.   
-   Identificar   criteris   per   la   tria   d’aliments   
saludables.   
-   Reconèixer   les   conseqüències   en   la   salut   
dels   desequilibris   alimentaris.    
-   Valorar   críticament   la   publicitat   
alimentària.   
-   Identificar   la   sostenibilitat   alimentària   i   les   
desigualtats   d’aliments   arreu   del   món.   
-   Tenir   criteri   en   la   compra   d’aliments   i   la   
preparació   de   plats   senzills.     

ACTIVITATS/RECURSOS   

https://www.safahorta.net/es
http://www.youtube.com/watch?v=D1Yo65iXX6c&t=48s
http://www.youtube.com/watch?v=D1Yo65iXX6c&t=48s
https://youtu.be/txxh13GvulU
https://112.gencat.cat/ca/consells_i_recursos/recursos/infants-i-cat112/
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- Esmorza,   després   menja’t   el   món!   ( Annex   5 )   
- TCA   (Trastorns   Conducta   Alimentària).   ( Annex   6 )   
- Qüestionari   hàbits   saludables.   

EDUCACIÓ   
SECUNDÀRIA   
   (12-16   ANYS)   

EIXOS/PRIORITATS   COMPETÈNCIES   

  
  
  
  

  
  
  

Afectivitat   i   socialització   

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.     

-   Basar   les   relacions   afectives   en   la   
comunicació   i   el   respecte.     
-   Gaudir   d’una   manera   saludable   la   
sexualitat.     
-   Conèixer   els   mitjans   de   protecció   per   
evitar   l’embaràs   i   les   malalties   de   
transmissió   sexual.   
-   Respectar   les   decisions   dels   altres   evitant   
situacions   d’abús   i   d’agressió.   
-   Analitzar   críticament   les   imatges   i   la   
publicitat   amb   connotacions   sexuals.     
-   Resoldre   pacíficament   situacions   de   
conflicte   actuant   amb   capacitat   crítica   
davant   de   comportaments   violents.    
-   Reaccionar   amb   actitud   crítica   i   autònoma   
davant   dels   estímuls   i   influències   de   
l’entorn   i   les   pressions   de   grup.     
  

ACTIVITATS/RECURSOS   

- No   et   tallis!   Pregunta’m!   
- Fotos   que   expliquen   històries.   
- Mur   de   la   igualtat   d’oportunitats.   
- Qui   és   què?   
- Inspeccionem   Publicitat!   
- Globus   aerostàtic!   Qui   es   queda?   
- ITS   (infeccions   de   Transmissió   Sexual).     
- Mites   i   prejudicis.     

  
  

https://www.safahorta.net/es


  

  

  
  
  

Cal   recordar   que   qualsevol   graella   d’activitats   i   recursos   serà   variable   i   obert   a   noves   propostes.     
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EDUCACIÓ   
SECUNDÀRIA   
   (12-16   ANYS)   

EIXOS/PRIORITATS   COMPETÈNCIES   

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Seguretat   i   riscos   
  
  
  
  
  
  

  
    
  
  
  
  
  
  

La   seguretat   en   el   lleure:   
-   Seguretat   en   la   conducció.  
-   Consum   de   substàncies   
addictives   (tabac,   drogues,   
alcohol).   
-   Socioaddiccions   (TIC,   joc).   
-   Activitats   d’oci   alternatives   
(excursionisme,   esports,...).   
-   Publicitat   i   responsabilitat.     

-   Reconèixer   senyals   de   tràfic   i   normes   
de   circulació   d’ús   habitual.     
-   Utilitzar   sense   perill   mitjans   de   
locomoció.   
-   Valorar   la   seguretat   en   la   conducció.     
-   Identificar   diferents   motivacions   que   
poden   portar   a   l’addicció.   
-   Conèixer   les   diferents   conseqüències   
socials   i   personals   que   poden   comportar   
les   addiccions   segons   les   persones.   
-   Relacionar   el   consum   de   drogues   amb   
la   sexualitat   de   risc,   l’accidentalitat   vial,   
les   conductes   violentes,   el   fracàs   
escolar   i   els   trastorns   mentals.     
-   Conèixer   diversitat   d’activitats   per   fer   
en   el   temps   lliure.     
-   Gaudir   d’activitats   d’oci   relacionades   
amb   l’activitat   física   i   el   
desenvolupament   sensorial.  
-   Actuar   i   demanar   ajuda   en   situacions   
d’emergència.   
-   Conèixer   els   elements   de   seguretat   en   
l’ús   de   les   TIC   i   les   xarxes.    
-   Identificar   els   missatges   latents   en   la   
publicitat.     

ACTIVITATS/RECURSOS   

  
- RCP   ( Annex   7 ).   
- Addiccions.   
- Tinc   un   Washap!   

  

https://www.safahorta.net/es
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ANNEX   2   
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ANNEX   3   
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ANNEX   4   
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