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Núm. 2 
 

Convocatòries 
 

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

Dimecres 25 de maig 2011 
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). 
 
En aquesta tercera reunió: 
- Convidarem a una persona experta en participació escolar  
- Avaluarem el recorregut de les escoles durant aquest any 
- Planificarem conjuntament el futur del grup 

 

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 

 
Calendari 
 

Què hem de fer ara? 
 
Desprès de recollir el document que certifica l’adhesió a l’estratègia, cada centre educatiu està 
centrant els seus esforços en la planificació i formació de les subcomissions participatives.  
 

Jornades  
 

El 26 de maig es celebrarà una jornada informativa de 16:00-17:00h a la seu de l’ASPB per 
aquells nous  centres educatius interessats en conèixer Fem Salut! Esteu convidats! 
 
Formació 
 
Al juliol comença la formació de l’Agència de Salut Pública dirigida al professorat de secundària 
en l’àrea de salut.  Els cursos constaran de 15h de formació reconegudes  i seran els següents: 



 

- Els dies 4, 5, 6, 7, 8 de juliol, de 8,30 a 11,30h: “Estratègies educatives per a l’assoliment 

d’una escola saludable” 

- Els dies 4, 5, 6, 7, 8 de juliol, de 12,00 a 15,00h: Prevenció de drogodependències 

- Els dies 11,12,13,14, 15 de juliol, de 8,30 a 11,30h: “Alimentació i activitat física en 

l'adolescència” 

- Els dies 11,12,13,14, 15 de juliol, de 12,00 a 15,00h: “La sexualitat a l’adolescència. Nous 

continguts, noves propostes”  

- Els dies 11,12,13,14, 15 de juliol, de 8,30 a 11,30h: “L’estratègia Fem Salut!” 
 

Reserveu-vos les dates! 
Notícies 
 

• El proper 30 de juny de 17 a 20h tindrà lloc, entre altres propostes del Consell de Coordinació 
Pedagògica, la presentació de la estratègia Fem Salut!  dintre de l’acte de difusió del 
Programa d’Activitats Escolars (PAE) per al curs 2011-2012. Es celebrarà al Cosmocaixa. 

 

 
 
 
• El proper curs s’ofereix la participació dels centres de secundària en: “Passo de fumar” 

 
El programa “Passo de fumar” és un nou programa que s’ofereix al final de 
l’escolarització (Batxillerat i Cicles Formatius) per a que aquells joves que 
porten temps fumant tabac (o tabac i cànnabis) puguin fer un intent de 
deixar-ho, ajudats per un professional, un grup d’iguals i el programa 
informàtic que dóna nom al programa. L’escola ajuda a que els joves se 
n’assabentin i assisteixin a les activitats de reclutament i selecció, i l’Agència 
de Salut Pública posa els recursos humans i materials de desenvolupament. 

 
 
• Us recomanem aquest material dirigit a la promoció d’activitat física i alimentació saludable 

de les famílies:  
 
http://www.aspb.es/quefem/docs/Consells_familia_saludable.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 

 


