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Notícies

Programa salut i escola
És a l'adolescència quan hi ha més canvis, es tracta 
d'un moment en què es consoliden valors, actituds 
i estils de vida, essencials per a la salut actual i 
futura.  És en aquest moments quan  es presenten 
situacions de risc no percebudes com a tal per la 
major part dels adolescents.

Des dels Departaments d’Educació i Universitats i 
Salut s'està impulsant el Programa de Salut i Escola 
(PSIE)  orientat  a  nois  /noies  de  3r  i  4t  d’ESO. 
Aquesta atenció es fa amb estreta cooperació amb 
els serveis de salut municipals i les organitzacions 
comunitàries presents en el territori.

La utilització  dels serveis  de salut  per part  dels 
adolescents es caracteritza per:

➢ Una baixa freqüentació
➢ Un abordatge poc estructural
➢ Un seguiment irregular dels seus 

problemes de salut.

Objectiu general

➔ Es  tracta  de  millorar  la  salut  dels 
adolescents a través d’accions als centres 
educatius  de  promoció  de  la  salut, 
prevenció  de  les  situacions  de  risc  i 
atenció precoç als problemes de salut.

➔ S'ha  de  potenciar  la  coordinació  dels 
centres docents, els serveis educatius i els 
serveis sanitaris amb  accions de promoció 
i  prevenció  de  la  salut  relacionats 
preferentment  amb:  la  salut  mental,  la 
salut  afectivosexual,  el  consum  de 
drogues,  alcohol  i  tabac  i  els  trastorns 
relacionats amb l’alimentació.

➔ Afavorir  l’accessibilitat  de  cara  a  la 
prevenció  de situacions  de risc  i  atenció 
precoç  als  problemes  de  salut  dels 
adolescents  a  l’atenció  sanitària  amb 
garanties  de privacitat,  confidencialitat  i 
proximitat: Consulta Oberta.

Valoració de l'aplicació del PSIE.

Assoliment d’objectius:

• Apropament dels serveis sanitaris a l’escola.

• Apropament dels joves als serveis sanitaris.

• Detecció de conductes i  hàbits de risc amb la 
possibilitat d’una intervenció precoç.

•  Col·  col·laboració  estreta  entre els  tutors,  els 
equips  d’atenció  psicopedagògica  i  els  referents 
sanitaris, el que ha permès tractar situacions que 
abans podien passar desapercebudes.

• S’ha instaurat una col· col·laboració permanent 
amb els serveis municipals de salut pública oferts 
pels  ajuntaments  (distribuint  les  actuacions  en 
funció de les necessitats).

• S’ha millorat la coordinació EAP – CSMIJ.

• Valoració positiva en general tant del personal 
sanitari  com  docent  i  especialment  per  les 
infermeres.

Recursos de què disposa el 
professorat

✔ Equips d’Assessorament Psicopedagògic.

✔ Professorat de Psicologia i Pedagogia

✔ Sessions de formació

✔ Tallers

✔ Materials didàctics: 
Orientacions per a l’Educació Afectivo 
Sexual.
Nutrició i Trastorns Alimentaris.
Addiccions i Drogodependències.

 


