CURS 2014/2015

Servei de Coeducació i
Salut a les Escoles
- Primària-

Organitza:

Col·labora:

Í N D E X

ACTIVITATS OFERTADES ALS CENTRES EDUCATIUS DE PRIMÀRIA: CURS 2014-2015

Diferents SI, Desiguals No

2n primària

Com preparar aliments segurs !

3r primària

Aprenc a tenir cura del meu cos !!

4t primària

Aprenentatge servei del Banc de Sang

4t primària

Saps com protegir-te del sol?

5è primària

Mosquit tigre

5è primària

Aprenem a dir NO!

6è primària

Que ens està passant?

6è primària

Pl. de l’Ajuntament, 4 – 43850 CAMBRILS – Tel 977 79 45 79 - Fax 977 79 45 72 – pisal@cambrils.org

TALLER “DIFERENTS SI, DESIGUALS NO”
DESTINATARIS/ES
Aquest taller s’adreça a l’alumnat de 2n de primària dels diferents centres educatius de Cambrils.
* En el cas de que un centre educatiu no el pugui oferir a 2n pot escollir-lo també per 1r de
primària.
OBJECTIUS
Desenvolupar un pensament crític en l’alumnat que permeti analitzar les desigualtat de gènere i
fomentar la igualtat d’oportunitats entre els nens i les nenes.
CONTINGUTS
• El valor de la diferència en contraposició a la desigualtat
• Els estereotips i rols de gènere
• La corresponsabilitat
METODOLOGIA
El desenvolupament de la sessió es basa en una metodologia activa i participativa, centrada en la
lectura d’un conte coeducatiu i el seu anàlisi posterior, així com en una sèrie de dinàmiques a
traves de les quals es treballen, intrínsecament, els continguts de la temàtica del taller.
El conte escollit per aquest curs és “La Tanga i el gran lleopard”.
Per últim, es facilita al grup un espai de reflexió, durant el qual podran fer les preguntes i els
comentaris que considerin oportuns.
UBICACIÓ
TEMPORALITZACIÓ
HORARI
MES
DIES
PROFESSIONALS

Aula del centre educatiu o sala d’audiovisuals
1 hora
De 9 a 10h i/o de10 a 11h
Març 2015
De dilluns a divendres
Tècnica de polítiques d’ igualtat

RECURSOS DE QUE HA DE DISPOSAR L’AULA O SALA DEL CENTRE EDUCATIU*
Ordinador, canó de projecció i pantalla o similar on projectar el material utilitzat al taller.
*En cas de no disposar-ne, el servei de polítiques d’igualtat aportarà PC portàtil i canó projector
AVALUACIÓ
Per tal d’avaluar el taller ens basarem en:
• La dinàmica general de la sessió: participació, motivació, respecte per la sessió, respecte
per allò que diu l’alumnat i la docent...
• La observació.
• Un qüestionari d’avaluació dirigit al professorat assistent a la sessió.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Tamara Rodriguez Berrocal
Àrea de Salut Pública i Polítiques d’ Igualtat
Ajuntament de Cambrils, pl. de l’Ajuntament, 4, 977 79 45 79 Ext. 4313 (trodriguez@cambrils.org )
Àrea de Salut Pública, Polítiques d’ Igualtat
Pisal@cambrils.org

COM PREPARAR ALIMENTS SEGURS
DESTINATARIS/ES
S’adreça a l’alumnat de 3r de primària dels diferents centres educatius de Cambrils.
OBJECTIUS
Promoure la salut apropant als infants a través de la representació d’un rol les principals normes
bàsiques d’higiene per garantir la seguretat alimentària.
Determinar les condicions higièniques i sanitàries dels aliments per evitar possibles toxiinfeccions
alimentàries: netejar, separar, coure i refredar.
CONTINGUTS
• Concepte de toxiinfeccions alimentàries símptomes i causes.
• Preparació i conservació dels aliments.
• Tècniques de manipulació a casa.
METODOLOGIA
La metodologia a seguir en aquest taller és molt pràctica, es realitzarà mitjançant un concurs i jocs,
amb els quals aniran sumant punts:
Com preparar aliments segurs és un taller dinàmic amb l’objectiu de fer arribar als nens i nenes els
conceptes més bàsics d’higiene dels aliments. A continuació es detalla la dinàmica de l’activitat:
Entra en escena el personatge de la investigadora que a través d’un rol i amb la col·laboració dels
alumnes representen una petita obra de teatre en la qual es qüestiona una sèrie d’incògnites que
s’hauran de resoldre durant tot el taller amb la col·laboració dels/les infants. La investigadora els
demana ajuda per resoldre el cas plantejat investigant i es genera la necessària complicitat de tots
ells.
La segona part del taller consisteix en dividir la classe en tres parts, tot l’ alumnat es ficarà oli a les
mans i el primer grup no se les rentarà, el segon se les rentarà només amb aigua i el tercer se les
rentarà amb aigua i sabó. Amb la impremta de la mà a un foli, es comprova amb la taca que es
deixa la importància de la higiene per la manipulació d’aliments.
Seguidament es passar un vídeo per treballar les normes bàsiques de seguretat alimentària.
Per últim, es facilita al grup un espai de reflexió, durant el qual podran fer les preguntes i els
comentaris que considerin oportuns i resoldre el problema exposat en la representació del rol.
UBICACIÓ
TEMPORALITZACIÓ
HORARI
MES
DIES
PROFESSIONALS

Aula del centre educatiu
1 hora
De 9 a10h i/o de 10 a11h
Abril 2015
Dilluns, dimecres i/o divendres
Professionals de l’Agència de Protecció de la Salut i l’Àrea de
Salut Pública Municipal.

RECURSOS DE QUE HA DE DISPOSAR L’AULA O SALA DEL CENTRE EDUCATIU*
Ordinador, canó de projecció i pantalla o similar on projectar el material utilitzat al taller.
*En cas de no disposar-ne, el servei de polítiques d’igualtat aportarà PC portàtil i canó projector
Pica amb aigua i sabó per rentar-se les mans.
AVALUACIÓ
Per tal d’avaluar el taller ens basarem en:
• La dinàmica general de la sessió: participació, motivació, respecte per la sessió...
• La observació.
• Un qüestionari d’avaluació dirigit al professorat i a l’alumnat assistent a la sessió.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Tamara Rodriguez Berrocal
Àrea de Salut Pública i Polítiques d’ Igualtat
Ajuntament de Cambrils, pl. de l’Ajuntament, 4, 977 79 45 79 Ext. 4313 (trodriguez@cambrils.org )
Àrea de Salut Pública, Polítiques d’ Igualtat
Pisal@cambrils.org

APRENC A TENIR CURA DEL MEU COS !
DESTINATARIS/ES
S’adreça a l’alumnat de 4t de primària dels diferents centres educatius de Cambrils.
OBJECTIUS
Pretén potenciar actituds individuals i d’higiene corporal.
CONTINGUTS
• Com portar una bona higiene per a mantenir-nos sans i educats: corporal (incidim en:
cabell, mans i dents) i postural (ergonomia)
• L’esport
• Higiene del son i l’esmorzar saludable
METODOLOGIA
La metodologia a seguir en aquest taller és molt pràctica, es realitzarà mitjançant jocs i concursos.
El concurs de preguntes consisteix en dividir la classe en 3 grups: Homer/Garfield/Snoopy. Cada
grup s’ha de preparar un tema: higiene mans, higiene cabell (els polls), higiene boca… i
seguidament es farà una sèrie de preguntes ràpides sobre els temes.
El concurs de les mans enfarinades treballarà la transmissió dels gèrmens. Posteriorment es
treballarà l’esmorzar saludable a través del trèvol del bon esmorzar a l´aula del centre, així com
l’ergonomia: estudiem les taules i cadires; la posició de l’ordinador i ratolí. També es farà sortir a la
tarima nens i nenes amb les seves motxilles i carros i els observem i estudiem la postura correcta.
UBICACIÓ
TEMPORALITZACIÓ
HORARI
MES
DIES
PROFESSIONALS

Aula del centre educatiu i pati
2 hores amb l’hora del pati al mig
De 10 a 11h i de 11.30 a 12.30h
Novembre de 2014
Dilluns a divendres
Infermera de l’Hospital lleuger de Cambrils

RECURSOS DE QUE HA DE DISPOSAR L’AULA O SALA DEL CENTRE EDUCATIU
Ordinador, canó de projecció i pantalla o similar on projectar el material utilitzat al taller.
L’alumnat necessita estris d’escriure.
AVALUACIÓ
Per tal d’avaluar el taller ens basarem en:
• La dinàmica general de la sessió: participació, motivació, respecte per la sessió...
• La observació.
• Un qüestionari d’avaluació dirigit al professorat.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Pilar Ferrer Pinyol
Infermera H.L. de Cambrils Dr. Gimbernat,
Pl. Ajuntament, 977 36 30 74 615 821 199 (pferrer@grupsagessa.cat )
Àrea de Salut Pública, Polítiques d’ Igualtat
Pisal@cambrils.org

BANC DE SANG I TEIXITS
DONACIÓ DE SANG I EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA
DESTINATARIS/ES
S’adreça a l’alumnat de 4t de primària dels diferents centres educatius.
OBJECTIUS
Sensibilitzar a l’alumnat de la importància de fer-se donants de sang en un futur.
CONTINGUTS
Donar una formació articulada en tres eixos transversals: mèdico-científic, comunicació i valors,
amb una intencionalitat educativa dirigida a prestar un servei en el marc d’una campanya de
donació de sang.
És un projecte adaptable i flexible a totes les edats i a les necessitats del centre.
METODOLOGIA
Dues metodologies de treball
1. Des del propi centre facilitant-vos els materials i la guia didàctica.
2. Amb el desplaçament de professionals que imparteixin la formació.
Com
1.
2.
3.
4.

Mitjançant acords d’organització del projecte entre el BST i l’entitat educativa.
Una sessió de formació de 1,5 h de durada aprox.
Creació de materials orientats a l’acció.
Servei en el marc d’una campanya de donació de sang en aquest cas seria el dia de la
Marató de donació de sang de Cambrils.
5. Avaluació i reflexió.

UBICACIÓ

Aula del centre educatiu

TEMPORALITZACIÓ

2 hores

HORARI

De 9 a 11h

MES

Última setmana de febrer i primera setmana de març

DIES

De dilluns a divendres

PROFESSIONALS

Professionals del Banc de Sang i Teixits de Tarragona

RECURSOS DE QUE HA DE DISPOSAR L’AULA O SALA DEL CENTRE EDUCATIU
Ordinador , canó de projecció i pantalla o similar on projectar el material utilitzat al taller.
AVALUACIÓ
Per tal d’avaluar el taller ens basarem en:
• La dinàmica general de la sessió: participació, motivació, respecte per la sessió. I treballs
posteriors per l’alumnat...
• La observació.
• Una reunió presencial o telefònica passat el dia de la la Marató.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Tamara Rodriguez
Àrea Salut Pública i Polítiques d’ Igualtat
Ajuntament de Cambrils, pl. de l’Ajuntament, 4, 977 79 45 79 Ext. 4313 (trodriguez@cambrils.org )
Àrea de Salut Pública, Polítiques d’ Igualtat

Pisal@cambrils.org

SAPS COM PROTEGIR-TE DEL SOL?
DESTINATARIS/ES
S’adreça a l’alumnat de 5è de primària dels diferents centres educatius de Cambrils.
OBJECTIUS
Pretén valorar el risc patir càncer de pell per una exposició inadequada al sol.
Prendre consciència de la necessitat de protecció de la pell abans de prendre el sol. D’aquesta
manera aprofitarem els efectes beneficiosos del sol i evitarem els perjudicials.
CONTINGUTS
• Coneixement dels diferents tipus de pell
• Informació sobre els efectes del sol en el nostre cos a curt i llarg termini
METODOLOGIA
La xerrada, amb suport d’un power point explicatiu, pretén educar i conscienciar a l’alumnat d’una
manera activa i participativa amb relació als efectes nocius del sol i d'altres factors sobre la pell, i
emfatitzant la seva relació amb el càncer de pell, així com crear uns hàbits solars correctes per
aprofitar els seus beneficis.
UBICACIÓ
TEMPORALITZACIÓ
HORARI
MES
DIES
PROFESSIONALS

Aula del centre educatiu
1 hora
De 9 a 10 h
Abril 2015
Dilluns a divendres
Professional AECC-Catalunya contra el càncer

RECURSOS DE QUE HA DE DISPOSAR L’AULA O SALA DEL CENTRE EDUCATIU
Ordinador, canó de projecció i pantalla o similar on projectar el material utilitzat al taller.
AVALUACIÓ
Per tal d’avaluar el taller ens basarem en:
• La dinàmica general de la sessió: participació, motivació, respecte per la sessió...
• La observació.
• Un qüestionari d’avaluació dirigit al professorat i a l’alumnat assistent a la sessió.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Tamara Rodriguez Berocal
Àrea de Salut Pública i Polítiques d’ Igualtat
Ajuntament de Cambrils, pl. de l’Ajuntament, 4, 977 79 45 79 Ext. 4313 (trodriguez@cambrils.org )
Àrea de Salut Pública, Polítiques d’ Igualtat
Pisal@cambrils.org

MOSQUIT TIGRE
DESTINATARIS/ES
S’adreça a l’alumnat de 5è de primària dels diferents centres educatius de Cambrils.
OBJECTIUS
Conèixer que es el Mosquit tigre i saber com prevenir l’expansió del mosquit tigre.
CONTINGUTS
• Conèixer els llocs on prolifera mes el Mosquit tigre
• Conèixer les mesures de prevenció i control més adequades
• Conèixer com evitar la presència i/o minimitzar la densitat i la dispersió dels mosquits al
municipi
METODOLOGIA
El desenvolupament de la sessió es basa en una metodologia activa i participativa, centrada
bàsicament en una sèrie de dinàmiques, en les què es treballin intrínsecament els continguts de la
temàtica. L'objectiu d'aquesta actuació és capacitar els nens i nenes perquè actuïn com agents que
col·laborin activament a limitar la densitat de la població del mosquit tigre per evitar que aquests
malmetin la qualitat de vida de la població.
Durant el taller es projecta un conte (cedit per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) adaptat a la
seva edat i se’ls fa entrega d’un díptic que serveix d’eina de treball (encreuat) i que porta inclòs el
decàleg per controlar el mosquit tigre. Se'ls parla del seu hàbitat natural, com van arribar aquí , què
necessiten per viure i se’ls donen totes les normes per lluitar contra aquest mosquit.
I per últim els nens i nenes es converteixen en agents cívics antimosquits, se’ls lliura un adhesiu i
un títol nominatiu a cada infants per representar que són agents amb capacitat de desplegar el
coneixements adquirits cap al seu àmbit familiar i entorn d’amics.
UBICACIÓ
TEMPORALITZACIÓ
HORARI
MES
DIES
PROFESSIONALS

Aula del centre educatiu o sala d’audiovisuals
1 hora
De 9 a 10 h
Maig 2015
En dilluns, dimecres i/o divendres
Professionals de l’Agència de Protecció de la Salut i l’Àrea de
Salut Pública Municipal.

RECURSOS DE QUE HA DE DISPOSAR L’AULA O SALA DEL CENTRE EDUCATIU*
Ordinador, canó de projecció i pantalla o similar on projectar el material utilitzat al taller.
*En cas de no disposar-ne, el servei de polítiques d’igualtat aportarà PC portàtil i canó projector
AVALUACIÓ
Per tal d’avaluar el taller ens basarem en:
• La dinàmica general de la sessió: participació, motivació, respecte per la sessió...
• La observació.
• Un qüestionari d’avaluació dirigit al professorat i a l’alumnat assistent a la sessió.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Tamara Rodriguez Berrocal
Àrea de Salut Pública i Polítiques d’ Igualtat
Ajuntament de Cambrils, pl. de l’Ajuntament, 4, 977 79 45 79 Ext. 4313 (trodriguez@cambrils.org )
Àrea de Salut Pública, Polítiques d’ Igualtat Pisal@cambrils.org

APRENEM A DIR NO!
DESTINATARIS/ES
S’adreça a l’alumnat de 6è de primària dels diferents centres educatius de Cambrils.
OBJECTIUS
Pretén valorar el risc existent entre l’ús i l’abús de l’alcohol i el tabac.
Prendre consciència de la relació que hi ha entre el tabac i alcohol, els seus efectes i les
conseqüències per al cos humà.
CONTINGUTS
• Definició de les substàncies. Efectes i riscos associats
• Falsos mites i idees errònies
• Actituds i habilitats per fer front la pressió de grup
METODOLOGIA
A través de diferents activitats es reflexionar i s’aprèn sobre els aspectes negatius del consum i els
beneficis que s’obtenen les persones no fumadors i no bevedores. Es divideix la classe en tres grups
i a traves d’unes fitxes amb mites i idees errònies cada grup reflexionar i fa una llista d’idees. Un
representant de cada grup surt a la pissarra per escriure les deflexions.
Es presenta a través d’imatge i vídeos informatius, conceptes, efectes del consum, reflexions que
ajudaran a DIR NO!!
Mites i realitats: Passar presentació del mites i repassar les reflexions de la primera part.
UBICACIÓ
TEMPORALITZACIÓ
HORARI
MES
DIES
PROFESSIONALS

Aula del centre educatiu
1 hora
De 9 a 10 h
Desembre 2014 i/o gener 2015
Dilluns, dimecres i/o divendres
Professionals de l’Agència de Protecció de la Salut i l’Àrea de
Salut Pública Municipal.

RECURSOS DE QUE HA DE DISPOSAR L’AULA O SALA DEL CENTRE EDUCATIU*
Ordinador, canó de projecció i pantalla o similar on projectar el material utilitzat al taller.
*En cas de no disposar-ne, el servei de polítiques d’igualtat aportarà PC portàtil i canó projector
AVALUACIÓ
Per tal d’avaluar el taller ens basarem en:
• La dinàmica general de la sessió: participació, motivació, respecte per la sessió...
• La observació.
• Un qüestionari d’avaluació dirigit al professorat i a l’alumnat assistent a la sessió.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Tamara Rodriguez Berrocal
Àrea de Salut Pública i Polítiques d’ Igualtat
Ajuntament de Cambrils, pl. de l’Ajuntament, 4, 977 79 45 79 Ext. 4313 (trodriguez@cambrils.org )
Àrea de Salut Pública, Polítiques d’ Igualtat
Pisal@cambrils.org

QUÈ ENS ESTÀ PASSANT?
DESTINATARIS/ES
S’adreça a l’alumnat de 6è de primària dels diferents centres educatius de Cambrils.
OBJECTIUS
Abordar els canvis que es produeixen a la pubertat pel que fa a les relacions afectives i personals.
Conèixer la fisiologia dels òrgans sexuals d’ambdós sexes i cóm prevenir les ITS.
CONTINGUTS
• Què és la pubertat. Canvis que es donen
• El cicle menstrual
• La sexualitat: enamorament/ desenamorament
• Prevenció de les Infeccions de transmissió sexual (ITS).
METODOLOGIA
Aquest és un taller molt dinàmic on s’ha de parlar de diferents temes que puguin sorgir, per
exemple l’embaràs, les relacions sexuals, altres, amb naturalitat i tenint en compte també la
maduració de l’alumnat. Es passa un DVD, “Qué me está pasando?”, que generarà una part de
debat sobre la maduració dels infants.
Es treballa amb la Web: www.sexejoves.gencat.cat i un ppt en què podem trobar diferents
aspectes sobre l’afectivitat i sexualitat: parlar sobre sexualitat, enamorament/desenamorament.
Aspectes sobre autoestima, coneixement del propi cos (cicle menstrual i anatomia dels òrgans
sexuals).
Es realitza una activitat (ajuda a l’autoestima i la cohesió i confiança de pertànyer a un grup): en
grups de 5 persones. Una surt fora i els demés han de trobar una qualitat bona, una característica
física de la persona i una altra de conducta o manera de ser.
UBICACIÓ
TEMPORALITZACIÓ
HORARI
MES
DIES
PROFESSIONALS

Aula del centre educatiu
1 hora
De 10 a 11h
Gener i/o febrer de 2015
Dimarts i/o divendres
Infermera de l’Hospital lleuger de Cambrils

RECURSOS DE QUE HA DE DISPOSAR L’AULA O SALA DEL CENTRE EDUCATIU*
Ordinador , canó de projecció i pantalla o similar on projectar el material utilitzat al taller.
*En cas de no disposar-ne, el servei de polítiques d’igualtat aportarà PC portàtil i canó projector
AVALUACIÓ
Per tal d’avaluar el taller ens basarem en:
• La dinàmica general de la sessió: participació, motivació, respecte per la sessió...
• La observació.
• Un qüestionari d’avaluació dirigit al professorat i a l’alumnat assistent a la sessió.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Pilar Ferrer Pinyol
Infermera H.L. de Cambrils Dr. Gimbernat, pl. Ajuntament, 2, 977 36 30 74 615 821 199
(pferrer@grupsagessa.cat )
Àrea de Salut Pública, Polítiques d’ Igualtat Pisal@cambrils.org

