


«Sigues tu, eines i actius per a la salut» és un programa que permet integrar

estils de vida saludables i respectuosos amb l'entorn mitjançant

l'entrenament de:

❖ Les Habilitats per a la Vida.

❖ Hàbits Saludables.

En els infants i adolescents de la demarcació de Girona.

Basat en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 i la Convenció

dels drets de la infància. I aterrant els Objectius de Desenvolupament

Sostenible (ODS).

Sigues Tu i la promoció de la salut



1. Condicions socials i 

econòmiques: 40%

2. Estils de Vida: 30%

3. Atenció Sanitària: 20%

4. Entorn físic: 10%

Quins factors determinen la salut?



Mortalitat segons classe social:

Primera classe - 35%

Segona classe - 60%

Tercera classe - 75%

Factors socials i econòmics



Sigues Tu i els ODS



Les habilitats per a la vida



Sigues Tu als centres escolars - Materials

✓A EDUCACIÓ INFANTIL… DESCOBRINT

✓A PRIMÀRIA… CONTES PER CONVERSAR I 

L’AVENTURA DE LA VIDA

✓A SECUNDÀRIA… SOM-HI

✓AMB LES FAMILIES… SIGUES TU EN FAMILIA 



✓3 ÀMBITS (JO, NOSALTRES, EL MÓN)

✓1 ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA PER A CADA ÀMBIT

✓3 UNITATS DIDÀCTIQUES PER A CADA ÀMBIT

✓3 ACTIVITATS PER A CADA UNITAT DIDÀCTICA (una per edat)

“Descobrint” - L’estructura



ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA: “COMENCEM!”

“Descobrint” - Estructura de l’Àmbit Jo

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA SENTIR”

P3: “ELS SENTITS”

P4: “LA MEVA CARA S’EMOCIONA”

P5: “EL MEU COS S’EMOCIONA”

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA COM SÓC”

P3: “LES PARTS DEL MEU COS”

P4: “AIXÍ SOC JO”

P5: “EL MEU COS PER DINS”

UNITAT DIDÀCTICA 
“M’AGRADA EXPRESSAR-ME”

P3: “GANYOTES”

P4: “ESCULTURES EMOCIONANTS”

P5: “TEATRET DE LES EMOCIONS”



“Descobrint” – El Material – La carpeta



“Descobrint” – La Guia docent



“Descobrint” - Les fitxes 

El material consta de 3 àmbits (Jo, Nosaltres, El Món).
Per a cada àmbit trobarem:

1) Fitxa introductòria de l’Àmbit 
(Habilitats per a la vida que es treballen, Eixos del Pla Salut Escola Comunitat (PSEC), 

Àrea curricular)

2) Fitxa d’activitat introductòria
(La mateixa per a totes les edats) 

3) Fitxa de l’unitat didàctica (3 UD en total)
(Correlació amb el currículum d’educació infantil i indicadors d’avaluació)

4) Fitxes d’activitats (3 per UD, 9 per Àmbit i algunes de suport)



“Descobrint” - Fitxes d’activitat 



“Descobrint” - La caixa

Per a cada aula hi ha una caixa grossa on trobareu:

1) Els titelles
2) Adhesius per personalitzar-la segons l’aula 

3) Material específic per algunes de les activitats 
(el que trobeu en negreta a les fitxes)



Prova Pilot

“Descobrint” és un programa d’Educació Infantil que s’inicia com a prova pilot
durant el curs 2020-2021.

Es tracta d’un document viu, així que s’anirà adaptant a les necessitats i
suggeriments del públic destinatari i a la nova evidència científica disponible,
per tal d’esdevenir una eina útil i actualitzada que permeti treballar la salut
de manera eficaç, inclusiva, creativa i participativa.

Per aconseguir-ho, us proposem que:

o El gaudiu

o L’experimenteu

o Ens expliqueu (Feedback)



Per aquesta primera prova pilot, durant el curs 20-21 heu estat 53 centres
seleccionats del total que havíeu mostrat interès.

Us demanem un petit compromís per la vostra part per a que la prova sigui el
més efectiva possible i el material es pugui adaptar al màxim a les necessitats
dels centres.

Per això, durant el curs rebreu alguna de les següents peticions:

• Observació d’una sessió del Descobrint al vostre centre.

• Petita entrevista individual telefònica sobre el programa.

• Assistència a una taula de discussió.

Compromís



A més, per poder mantenir aquest material viu i anar-lo adaptant a les
necessitats que requereixi cada moment, creiem que el vostre feedback és
essencial. És per això que us enviarem una enquesta online tornant de les
vacances de Nadal, fàcil, pràctica i ràpida, per tal que pugueu avaluar els ítems
següents:

o Valoració general

o Objectius

o Nivell educatiu

o Material

o Dinàmiques

o Aportacions / propostes

I l’enquesta de retorn



www.siguestu.cat

Espai web

http://www.siguestu.cat/


GRÀCIES PER LA 

VOSTRA ATENCIÓ...

I PARTICIPACIÓ!




