
 
 

 

 
 

 

 

Catàleg d’activitats del Programa Salut i 

Escola a la comarca d’Osona per als 

centres d’educació secundària. 

 

 

 
 



 
 

Educació i promoció de la salut: continguts rellevants extrets del 

currículum escolar de secundària 

 

Eixos claus: 

Benestar emocional 

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

- Acceptació crítica de la identitat i els interessos personals 

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

 

 Hàbits saludables 

- Caracterització de la resposta sexual humana: sexe i sexualitat. Salut i higiene sexual 

- Digestió d’aliments i absorció de nutrients. 

- Alimentació equilibrada i adequada a l’activitat física que es desenvolupa. 

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

- Hàbits higiènics i posturals saludable. 

- Conductes addictives. 

 

Afectivitat i socialització 

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

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

humana. 

- 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 resistència a la pressió pro consum de drogues. 

 

Seguretat i riscos 

- Actitud crítica davant el tractament de l’esport i l’activitat física en la societat actual. 

- Estratègies de consum racional i responsable i influència dels mitjans de comunicació. 

- Estalvi d’energia i entorn sostenible. 

- Utilització amb seguretat d’eines i màquines. 

- Us responsable de xarxes d’ordinadors i comunitats virtuals. 
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Eix 1. Benestar Emocional 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Activitat 1.1. Taller organització del temps i hàbits 
d’estudi 
 

Objectius  
 Donar eines als estudiants per saber gestionar el seu 

temps . 
 Saber prioritzar  
 Adquirir bons hàbits d’estudi 
 Millorar el seu benestar emocional 

 

Descripció  
És una sessió teòrica on s’expliquen alguns recursos per 
millorar i gestionar el temps i hàbits d’estudi i així contribuir 
en una millora del seu benestar emocional. 
 

Material de suport  
 Presentació  en Power point.  

 

A qui s’adreça   
Alumnes d’ESO. 
 

Qui ho pot demanar  
Escoles de la Comarca d’Osona 
 

Qui fa l’activitat  
Infermeres de Salut i Escola de l’ ABS amb el suport d’altres 
professionals de l’equip. 
 

Durada de l’ activitat  
 1 hora 
 

Indicadors  
 Nombre de nens que han participat en el taller 
 Nombre de sessions realitzades 
 Enquesta post intervenció. 

   

 
Cost 

 
Activitat subvencionada pel Departament de salut.  Gratuïta 
per  als centres educatius. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Eix 2. Hàbits saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Activitat 2.1. Taller d’alimentació saludable per alumnes 
d’ESO 

Objectius  
 Conscienciar els joves sobre la importància d’una 

alimentació saludable. 
 Prevenir  problemes relacionats amb una mala alimentació 

ex: sobrepès i  obesitat. 
 

Descripció  
Consta d’una sessió amb teoria i pràctica. 
 
Es fa una presentació Power Point on s’expliquen els fonaments  
d’una alimentació saludable.  
 
Durant la sessió es fan exercicis pràctics i participatius per a 
assimilar conceptes relacionats amb una dieta equilibrada, 
saber valorar  si un  menú és saludable i explicar errors de 
l’alimentació a través de mites que existeixen. 
 

Material de suport  Presentació Power Point . 
 Piràmide de l’alimentació saludable. 
 Casos pràctics  
 Mites 
 Punts de llibre amb missatges recordatoris 
 

A qui s’adreça   
Alumnes d’ESO. 
 

Qui ho pot demanar 
 

 
Escoles de la Comarca d’Osona 

Qui fa l’activitat  
Infermeres de Salut i Escola de l’ ABS amb el suport d’altres 
professionals de l’ equip. 
 

Durada de l’ activitat 
 

1 hora 

Indicadors  
 Nombre de nens que han participat en el taller 
 Nombre de sessions realitzades 
 Enquesta post intervenció 

 

Cost Activitat subvencionada pel Departament de salut . Gratuïta 
per als centres educatius. 

 

 



 
 

Activitat 2.2. 
 

PReME. Programa de Revisió de Menús 
Escolars 

Objectius  
 Aconseguir una millora en la programació de menús escolars.  
 

Descripció   
Revisió de la programació de menús escolars amb la corresponent 
elaboració d’un informe amb recomanacions de millora. 
 
Per a més informació: 
 
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1955/doc11316 
 

Material de suport  
Guia: L’alimentació saludable a l’ etapa escolar. 
Documento de consenso sobre la alimentación en los centros 
educativos. NAOS AESAN,2010 
BOE, Llei 17/2011 de 5 de juliol sobre Seguretat Alimentària i 
Nutrició. 
 

A qui s’adreça   
Escoles d’ educació infantil, primària i secundària amb servei de 
menjador escolar. 
 

Qui ho pot demanar  
Consell escolar, associacions de mares i pares ( AMPAES), 
municipis,Consells Comarcals. 
 

Durada/Periodicitat   
Durant el curs escolar /cada 3 anys es pot sol·licitar 
 

Qui fa l’activitat  
Professionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
 

Indicadors  
 Nombre d’escoles amb revisió de menús 
 Nombre d’alumnes en escoles amb revisió de menús 
 Percentatge d’escoles amb fruita quatre vegades per setmana. 
 Cobertura de les escoles i els alumnes en els quals s’ha fet 

revisió de menús els darrers 3 anys 
 

Cost  
Activitat desenvolupada en conveni amb el Departament  
d’ Ensenyament, subvencionada pel Departament de Salut.  
Gratuïta pels Centres. 
 

 

 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1955/doc11316


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eix 3. Afectivitat i socialització 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Activitat 3.1. Taller SEXUALITAT I AFECTIVITAT  
Objectius  

 Objectiu  general :  ajudar als joves a connectar amb la seva 
sexualitat i donar-los la informació i la formació necessària 
per evitar riscos innecessaris. Alhora també reflexionar 
sobre temes diversos per adquirir capacitat per prendre les 
seves decisions al respecte  i d’acord amb els seus propis 
criteris.  

 Objectius específics:  permetre  treballar diferències de 
gèneres, potenciar aspectes de  comportament sexual, 
considerar la vessant relacional de la sexualitat, tractar 
temes actuals, contemplar la diversitat sexual. 
 

Descripció Els tallers consisteixen en una part més teòrica i una part 
pràctica on els alumnes participen activament amb diferents 
activitats com: l’ús correcte del preservatiu masculí i femení, el 
debat sobre mites, errors i curiositats sobre diferents temes 
relacionats amb la sexualitat... 
Els temes que es treballen són:  

1. Dimensions de la sexualitat 
2. Manifestacions sexualitat 
3. Descobriment i acceptació corporal 
4. Pràctiques sexuals 
5. Homosexualitat 
6. Pressió i negociació de les relacions sexuals 
7. Part comercial del sexe 
8. Desviacions i agressions sexuals 
9. Malalties Transmissió Sexual 
10. Ús correcte preservatiu 
11. Embaràs no desitjat 

 

Material de suport Panells sexualitat ( ASSIR Osona) 
 

A qui s’adreça  Alumnes d’ ESO. 
 

Qui ho pot demanar Instituts  de la comarca d’Osona 
 

Qui fa l’activitat  
Llevadores de l’ASSIR i les Infermeres de Salut i Escola de l’ ABS  
 

Durada de l’ activitat  
1’5-2 hores 
 

Indicadors  Nombre d’alumnes  que han participat en el taller 
 Nombre de sessions realitzades 
 Enquesta post intervenció 
 

Cost Activitat subvencionada pel Departament de Salut. Gratuïta per 
als centres educatius. 



 
 

Activitat 3.2. TALLER DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT  
Objectius  Objectiu  general :  ajudar als joves a connectar amb la 

seva sexualitat i donar-los la informació i la formació 
necessària per evitar riscos innecessaris. Alhora també 
reflexionar sobre temes diversos per adquirir capacitat 
per prendre les seves decisions al respecte  i d’acord amb 
els seus propis criteris.  

 Objectius específics:  permetre  treballar diferències de 
gèneres, potenciar aspectes de  comportament sexual, 
considerar la vessant relacional de la sexualitat, tractar 
temes actuals, contemplar la diversitat sexual. 

 

Descripció Els tallers consisteixen en una part més teòrica i una part 
pràctica on els alumnes participen activament amb diferents 
activitats com: l’ús correcte del preservatiu masculí i femení, 
el debat sobre mites, errors i curiositats sobre diferents temes 
relacionats amb la sexualitat... 
Els temes que es treballen són:  

1. Conceptes bàsics: l’amor, l’enamorament, l’amistat, 
l’atracció, l’autoestima.  

2. La Sexualitat i el comportament sexual en general. 
3. Anatomia dels òrgans sexuals i els sistemes 

reproductius. 
4. Afectivitat i sexualitat. 
5. La “regla” o menstruació. 
6. La masturbació. 
7. La primera vegada. 
8. Les diferents formes d’orientació sexual. 
9. Infeccions de transmissió sexual. 
10. Diferents mètodes contraceptius. 
11. El sexe i les drogues. 
12. L’abús, l’assetjament i l’agressió sexual. 
13. El sexe virtual. 

Material de suport Power Point 
Activitats 

A qui s’adreça  Alumnes de 3r i 4r d’ ESO. 

Qui ho pot demanar Instituts  de la comarca d’Osona 

Qui fa l’activitat Llevadores de l’ASSIR i les Infermeres de Salut i Escola de         
l’ ABS 

Durada de l’ activitat 1’5-2 hores 

Indicadors  Nombre d’ alumnes que han participat en el taller 
 Nombre de sessions realitzades 
 Enquesta  post intervenció 

Cost Activitat subvencionada pel Departament de Salut.  Gratuïta 
per  als centres educatius. 

 



 
 

 

Activitat 3.3. Intervencions de sensibilització i 
divulgació sobre sexualitat, afectivitat i 
VIH per a joves 

Objectius  
 Facilitar als joves l’adquisició tant de coneixements com 

d’habilitats personals que promoguin un concepte positiu 
i responsable respecte la seva salut sexual i la dels altres. 

 Ajudar als joves a adquirir  actituds i hàbits saludables i de 
prevenció de risc. 
 

Descripció  
Sex o No Sex. Aquesta exposició és una proposta per 
desenvolupar una acció educativa a l’ entorn del VIH/Sida i 
 d’altres ITS i de la sexualitat en general, posant a l’ abast  
d’ educadors que treballen amb joves elements informatius i 
educatius que ajudin a orientar actituds i facilitar estratègies 
per a la promoció d’hàbits saludables i de prevenció de risc.  
 

Material de suport  
Exposició de 10 plafons  
 

A qui s’adreça   
A la població adolescent de 15 a 18 anys. 
 

Qui ho pot demanar Professionals de l’ educació i professionals que realitzen 
activitats d’ educació afectiva sexual amb joves. 
 

Qui fa l’activitat Sex o No Sex  : Comunitat, Educació i Salut  
 

Durada de l’ activitat 60x’ ( visita guiada i debat) 

Indicadors  
 Nombre d’ alumnes que han assistit a l’ exposició 

realitzada. 
 Enquesta  sobre satisfacció i adquisició de coneixements. 

 

Cost  
Activitat subvencionada pel Departament de salut. Exposició 
cedida  gratuïtament.  
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Eix 4. Seguretat i riscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABAC 

Activitat 4.1. Programa de prevenció del inici del consum 
de tabac      ”Classe sense fum” 

Objectius  
 Prevenir el tabaquisme en joves. 
 Retardar l’inici  del consum de tabac en joves. 

 

Descripció Programa concurs de prevenció del inici del consum de tabac, en el 
qual tota una classe es compromet per escrit a no fumar durant un 
curs. 
Aquest programa concurs, està emmarcat en la iniciativa europea 
Smoke-free Class, es desenvolupa a Catalunya amb l’impuls dels 
Departaments d’Educació i Salut. 
Està pensat per estimular la prevenció del tabaquisme entre 
alumnes de 12-14 anys. L’avaluació que s’ha fet des de l’any 1997 
n’ha demostrat l’efectivitat per prevenir i retardar el inici del 
consum de tabac. Actualment es du a terme a setze països. 
 
Per més informació: 
http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum/ 
 
Si teniu qualsevol dubte podeu contactar-nos al mail 
classesensefum@gencat.cat 

Material de suport material penjat a la Web del programa: 
http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum/ 
 

A qui s’adreça  Alumnes de 1er i 2n d’ESO 
 

Qui ho pot demanar  
Centre educatiu/docents,  AMPAS 

Durada de l’ activitat Curs escolar 

Qui fa l’activitat Tutors i alumnes 

Indicadors  Nombre d’alumnes participants  
 Nombre d’aules que arriben als sis mesos 
 Nombre d’aules participants 
 Nombre d’aules  participants que arriben els sis mesos sense 

fumar/ nombre d’aules participants 
  Nombre d’alumnes participants que arriben als sis mesos 

sense fumar/nombre d’ alumnes participants 
 Cobertura del programa (aules i alumnes) 

 

Cost Activitat subvencionada pel Departament de salut.  
Gratuïta per als  centres. 
 

 

http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum/
mailto:classesensefum@gencat.cat
http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum/


 
 

Programa “ Consum de drogues i adolescència” 

Prevenció del consum de drogues amb adolescents 

Activitat 4.2.  I tu què en penses? 
Objectius  Informar els joves  sobre dades, plantejaments 

i idees al voltant de temes de rellevància en les 
seves vides, per tal que puguin posicionar-se 
de forma més efectiva davant d’ ells. 

 Provocar, facilitar el debat, el diàleg, la 
discussió i l’intercanvi d’idees com a forma  
d’ accedir a conclusions individuals enriquides i 
optimitzades per la presència d’altres 
persones, per la força del grup. 

 Recollir i donar sortida a les conclusions dels 
grups de joves que utilitzin els materials 
perquè altres persones puguin conèixer-les.  

Descripció Programa que ofereix al docent un material (CD) 
flexible i fàcil d’incorporar en el seu treball del dia 
a dia (tutoria, crèdits variables) que pretén 
informar, reflexionar i dialogar al voltant de temes 
importants en la vida dels joves i que poden estar 
directament o indirectament relacionats amb la 
decisió d’iniciar o mantenir el consum de drogues. 
Consta de set dossiers informatius: 

- El temps lliure 
- La publicitat i la moda 
- La vida en grup  
- Les relacions personals 
- Els joves i els adults 
- Els joves i el món 
- Sortir de marxa 

Material de suport Material inclòs en un CD 
 

Qui ho pot demanar Professionals que treballen amb joves  

A qui s’adreça  Educació secundària (12-16 anys) 
 

Durada de l’ activitat --- 

Qui fa l’activitat Tutors /professors  

Indicadors  Nombre d’alumnes que han assistit a l’obra de 
teatre. 

 Valoració per part dels professors. 
 Nombre d’alumnes que reben els tallers 
 Enquesta  sobre satisfacció i adquisició de 

coneixements 

Cost Activitat subvencionada pel Departament de salut  

 



 
 

Prevenció del consum de drogues amb adolescents 

Activitat 4.3.  I tu què sents? 
Objectius - Aprendre a  analitzar i reflexionar sobre 

diferents aspectes emocionals 
- Abordatge del consum de drogues des 

d’una perspectiva emocional.  
 

Descripció Proposta didàctica complementaria al I tu, què en 
penses? Que aborda les variables relacionades 
amb els consums de drogues des d’una perspectiva 
emocional.  
Els quatre àmbits emocionals que es treballen al 
programa són: 

- L’amor i el desamor 
- L’avorriment i la diversió 
- El “bon rotllo” i el “mal rotllo” 
- La violència i el respecte 

En el programa es fa tractament d’aspectes 
emocionals de les persones mitjançant suports 
(textos, imatges, cançons, pel·lícules, etc) de 
manera que permetin l’anàlisi i la reflexió sobre 
ells sense haver de posar en joc les pròpies 
emocions i les de l’alumnat. 
 

Material de suport Material inclòs en un CD conté quaderns per 
treballar amb el jovent i una guia didàctica. 
 

Qui ho pot demanar Professionals que treballen amb joves  

A qui s’adreça  Educació secundària (12-16 anys) 
 

Durada de l’ activitat --- 

Qui fa l’activitat Tutors /professors  

Indicadors  Nombre d’alumnes que han assistit  
 Valoració per part dels professors. 
 Enquesta  sobre satisfacció i adquisició de 

coneixements 

Cost Activitat subvencionada pel Departament de salut  

 

 

 

 



 
 

Prevenció del consum de drogues amb adolescents 

Activitat 4.4. 
 

 “ No em ratllis” 

Objectius  
 Prevenir conductes de risc associades al 

consum de drogues 
 

Descripció Obra de teatre que treballa la prevenció de les 
conductes de risc associades al consum d’ algunes 
drogues com ara l’ alcohol, els porros, les drogues 
de síntesi,etc., amb l’ objectiu d’estimular i 
potenciar l’esperit crític dels joves d’una forma 
amena i interactiva. 
  

Material de suport Obra de teatre 
 

Qui ho pot demanar Professionals que treballen amb joves 

A qui s’adreça  Educació secundària (12-16 anys) 
 

Durada de l’ activitat --- 

Qui fa l’activitat Personal extern contractat pel Departament Salut 

Indicadors  Nombre d’alumnes que han assistit a l’obra de 
teatre. 

 Valoració per part dels professors. 
 Enquesta  sobre satisfacció i adquisició de 

coneixements 

Cost Activitat subvencionada pel Departament de salut  
Activitat  amb cost addicional per al centre. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programa “ Sensibilització sobre els riscos dels consums de 

drogues en l’entorn 2.0” 

Activitat 4.5. 
 
 

 Webs adaptades a les xarxes 
socials: www.el pep.info  

Objectius  
 Reflexionar  i prevenir  sobre els riscos que hi 

ha n associats el consum de drogues. 

Descripció www.elpep.info 
Web 2.0 que conté tot tipus d’ informació i 
respostes sobre el tabac, l’alcohol i el cànnabis. Els 
continguts són en clau educativa. El Pep i la seva 
colla són els protagonistes d’una sèrie d’ animació 
que, a través de diferents capítols d’un minut 
aproximadament, transmeten missatges per a la 
reflexió i la prevenció de riscos associats al consum 
de drogues. Aquestes càpsules audiovisuals en to 
d’humor, estan pensades per que els propis joves 
se’ls facin seus i els comparteixin amb el seu 
entorn a través de les xarxes socials, especialment 
el Facebook.  
 

Material de suport Web: www.elpep.info 
 

Qui ho pot demanar   No escau 

A qui s’adreça   
Alumnes d’Educació secundària  (14-16 anys) i 
professionals que treballen amb adolescents 
 
 

Durada de l’ activitat --- 

Qui fa l’activitat Professionals que treballen amb adolescents i 
alumnes 

Indicadors  Nombre d’entrades realitzades. 
 Participació per part dels joves. 
 Valoració per part dels professionals. 
 Enquesta  sobre satisfacció i adquisició de 

coneixements 

Cost Activitat subvencionada pel Departament de salut  

 

 

 

http://www.elpep.info/
http://www.elpep.info/


 
 

 

Prevenció del consum d’alcohol 

Activitat 4.6. Taller: Alcohol, ho sabem tot? 
 

Objectius  
 Reducció de riscos associats a l’alcohol. 
 Disposar de   criteris  a l’hora de consumir  per 

fer-ne  un consum responsable  
 

Descripció Sessió teorico-pràctica amb informació sobre que 
és l’alcohol, diferents tipus d’alcohol, els seus 
efectes  i com es metabolitza.. 
També inclou un apartat de mites sobre l’alcohol. 

Material de suport  Presentació Power Point . 
 

A qui s’adreça  Alumnes d’Educació secundària (ESO) 
 

Qui ho pot demanar Escoles de la Comarca d’Osona 

Qui fa l’activitat Infermeres de Salut i Escola  amb el suport d’altres 
professionals de l’ equip de l’àrea bàsica de salut. 
 

Durada de l’ activitat 1 hora 

Indicadors  Nombre d’alumnes  que han participat en el 
taller 

 Nombre de sessions realitzades 
 Enquesta  post intervenció. 

Cost Activitat subvencionada pel Departament de Salut. 
Gratuït a per als centres educatius. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Consells sanitaris per a la prevenció de riscos  

Activitat 4.7. Taller: primers auxilis per 
adolescents 

Objectius  
 Donar eines per actuar davant accidents o 

algunes situacions d’emergència. 
 Prevenir conseqüències més greus derivades 

d’aquests accidents o situacions 
d’emergències. 
 

Descripció Sessió teorico-pràctica on s’explica diferents  
accidents  ( esguinços , fractures, cremades , 
ferides , contusions , traumatismes 
cranioencefàlics, etc. ) i altres tipus d’ emergències 
(hemorràgies, cops de calor, lipotímies, 
ennuegaments, etc. ) i quines han de ser les 
primeres actuacions a fer en cas de trobar-s’hi. 
 

Material de suport  Presentació Power Point . 
 Ensinistrament en Suport vital  bàsic. 
 

A qui s’adreça  Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). 
 

Qui ho pot demanar Escoles de la Comarca d’Osona 

Qui fa l’activitat Infermeres de Salut i Escola  amb el suport d’altres 
professionals de l’ equip de l’àrea bàsica de salut. 
 

Durada de l’ activitat 1 hora 

Indicadors  Nombre d’alumnes  que han participat en el 
taller 

 Nombre de sessions realitzades 
 Enquesta post intervenció. 

Cost Activitat subvencionada pel Departament de Salut. 
Gratuïta per als centres educatius. 

 

 

 



 
 
 


