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Convocatòries 
 

Tenim data per a la segona reunió del Grup Fem Salut! de l’Institut de Ciències de l’Educació 
(ICE): 

Dimecres 16 de febrer 2010 

16:00-19:00h 

 
Aquesta activitat s’inclou en el Pla de Formació permanent del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i es proporcionarà un certificat d’assistència als participants (45h de 
formació reconegudes). 
 
A la primera reunió de l’octubre es van acordar les bases per a la constitució del grup, es van 
recollir les expectatives de les participants i es va treballar sobre la implantació de les primeres 
fases de l’estratègia. En aquesta segona reunió: 
- compartirem els avenços dels centres en el desenvolupament de Fem Salut! 
- compartirem l’experiència en salut d’un centre  
- dibuixarem la trajectòria que s’ha de seguir a les fases dos i tres: anàlisi de 

necessitats i pla d’acció 
 

 
 
Centres educatius adherits. Curs acadèmic 2010-2011 
 

Vedruna-Àngels       Liceu Francès 
Sant Felip Neri        Costa i Llobera 
Milà i Fontanals       Els Arcs 
Labourne        Virolai 
La Salle Comtal       Escola del Mar 
Casp         Cor de Maria - Sabastida 

 

Ja som 12 centres Fem salut!  



Calendari 
 

Què hem de fer ara? 
 
Estem recollint el document que certifica l’adhesió a l’estratègia. Com acte de compromís 
comú, ho signa una persona de l’equip directiu del centre i una altra responsable del projecte 
des de l’ASPB. Una còpia  serà per a l’ASPB i l’altra es retornarà a l’escola. 
Si encara no heu demanat el vostre certificat, us animem a fer-ho.  

 
Notícies 
 

• Ja teniu accés a la guia Fem Salut! a la web de l’ASPB: 
 
 
 
http://www.aspb.es/quefem/docs/Fem%20salut.pdf 
 
 
• Fem Salut! està dins de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (Xtec), del Departament 
d’Educació, a l’apartat de participació en projectes .   
 
• La revista “Educació i Sostenibilitat” publica al seu número 9 un monogràfic sobre salut 
amb el títol: Canviar l’educació per canviar el món. Podeu trobar una nota breu sobre 
l’estratègia Fem Salut! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

• El passat dia 10 de desembre, es va presentar Fem Salut! dins del cicle de sessions de salut 
pública de l’ASPB: Els divendres de Lesseps.  
 

• El proper 19 de gener tindrà lloc la I Jornada Prevenció i Salut Escolar: Vers una escola 
segura i saludable, amb l’objectiu principal de reflexionar al voltant de la prevenció dels riscos 
escolars, tant dels que afecten als alumnes com als professionals que hi treballen. Trobareu més 
informació a la web: http://www.prevencio.cat/jornada/presentacio 
 

Contacte 
 
Per resoldre qualsevol dubte o aclariment, estem a la vostra disposició: 
pramos@aspb.cat     Telèfon: 93 202 77 36 

 


