PROGRAMA SALUT I ESCOLA 2014
Durant el curs 2013-2014, la infermera Anna Coma, ha acudit als centres, IES Pere Barnils i
Escola Sagrats Cors de Centelles,

durant una hora a la setmana aproximadament. Els

alumnes a qui va dirigit el programa són els de 3r i 4r d’ESO, tot i que també en fan ús i
demanda alumnes de cursos superiors i/o inferiors.
A més a més, aquest curs escola s’ha promocionat la consulta virtual a través del correu
electrònic.
Els temes són:
-

Sexualitat i afectivitat

-

Salut alimentària

-

Consum de substàncies addictives

-

Maltractaments i violència

-

Salut mental

-

Salut social i entorn

-

Altres temes

Durant el curs, s’han realitzat reunions amb els equips directius de cada centre per programar
tallers i la consulta oberta, amb el professor referent del programa, amb el punt jove de cada
poble, i amb algun professor en concret si ha calgut. I també s’ha realitzat interconsultes amb
l’equip de l’ABS per derivar pacients a altres especialitats si convenia.
La memòria del Programa Salut i escola (PSiE) del curs 2013-2014 a l’ABS de Centelles està
distribuïda de la següent manera:
-

Consultes i casos realitzats a la consulta oberta de les 2 escoles.

-

Tallers i activitats realitzats als centres escolars.

CONSULTES,TALLERS, ACTIVITATS INFORMATIVES I CASOS REALITZATS A LA
CONSULTA OBERTA DE LES 2 ESCOLES.
En total durant el curs 2013-2014 s’han realitzat 14 consultes entre les dues escoles.
-La mitjana d’edat dels alumnes que consulten és: 13 anys.

A l’IES Pere Barnils s’han realitzat 12 consultes obertes i totes han estat per a noies (50% de 3r
ESO i 50% de 4rt ESO). També hem realitzat 4 tallers de Sexualitat a 3r ESO; 2 tallers de
primers auxilis a 1er de batxillerat i 7 xerrades informatives de la donació de moll d’os.

A l’escola Sagrats Cors s’han realitzat 1 consulta oberta concretament per un tema de
sexualitat a una noia de 3r ESO, i 2 xerrades informatives de la donació de moll d’os. Aquest
curs, creiem que per temes organitzatius de l’escola no han sol·licitat cap més altre taller
malgrat oferir-los com habitualment.

