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Centres educatius adherits. Curs acadèmic 2011-2012 
 

Cada vegada són més els centres educatius de la xarxa Fem Salut! Anem creixent i ja som 18! 
Felicitats! 
 
Evolució de la implantació de l’estratègia: 
2009-2010    5 centres  
2010-2011  12 centres  
2011-2012 18 centres 

 
Novetats 
 

Aquest any tenim el repte d’oferir Fem Salut! també a centres educatius d’educació infantil i 
primària de la ciutat de Barcelona. Fins ara l’estratègia estava dirigida a centres educatius de 
secundària i l’any passat es va començar a pilotar a primària amb molts 
bons resultats. 
 
Us presentem la comissió d’alumnat de l’Escola Patufet! Benvinguts/es! 
Podeu visitar la seva web de Fem Salut!:  
http://blocs.xtec.cat/femsalutalpatufet/2011/12/ 
 

 
Convocatòries 
 
Tenim data per a la segona reunió del Grup Fem Salut! de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE): 
Dimarts 07 de febrer 2012  (16:00-19:00h) 
Aquesta activitat s’inclou en el Pla de Formació permanent del Departament d’Educació i es 
proporcionarà un certificat d’assistència als participants (45h de formació reconegudes). 
Inscripció i informació: pramos@aspb.cat      
 
En aquesta segona reunió: 
- Convidarem a una experta en educació emocional  
- Compartirem el recorregut de les escoles durant aquest any 
- Organitzarem la primera trobada d’escoles saludables 

 
Formació 
 

• Al juliol es va realitzar el curs “L’estratègia Fem Salut!”, 15h de durada, que va contar amb 14 
participants. El curs va estar molt ben valorat amb una mitjana de 9,2 punts sobre 10. Ja 
estem preparant la 3ª edició!   



• El passat novembre vam realitzar els assessoraments sobre programes de promoció de la 
salut. Es van formar un total de 128 professor/es de secundària de Barcelona. 

      

Notícies 
 

• Continuem renovant els programes preventius que oferim als centres educatius. Aquest any 
s’ha editat l’actualització del programa de prevenció de les addicions a substàncies a 
l’escola : més conegut com Pase.bcn 

 

             
 
Podeu descarregar-vos tots els programes a la web de l’Agència de Salut Pública de Barcelona: 
http://www.aspb.cat/quefem/escoles/ 
 
 

• L’ús de tecnologies entre els joves escolaritzats de Barcelona
 
Els escolars entre 14 i 18 anys miren la televisió una mitjana d’aproximadament 2 hores diàries 
entre setmana. Els caps de setmana aquesta mitjana augmenta a 3 hores diàries a l’ESO i a 
2,5 hores diàries a 2n de batxillerat i CFGM. 
 

             

 
 
 
 
 
 

 
Podeu trobar un monogràfic sobre el tema al Informe de Salut de Barcelona 2010 (pàg. 66). El 
document íntegre en pdf es troba a l’adreça: 
 
http://www.aspb.cat/quefem/docs/informe-2010-DEF[1].pdf 
 
 

Contacte 
 
Per resoldre qualsevol dubte o aclariment, posa’t en contacte amb Pilar Ramos (Servei de Salut 
Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona): 
pramos@aspb.cat     Telèfon: 93 202 77 36 

 

 


