SUPORT A LA TASCA PEDAGÒGICA

Suport a projectes de
servei comunitari
El nou pla d’estudis de l’ESO incorpora el servei comunitari com
a espai d’implementació de la competència ciutadana.
L’alumnat aprèn l’exercici actiu de la ciutadania mentre aplica
els seus coneixements, capacitats i habilitats amb la finalitat de
millorar el seu entorn.
L’Ajuntament vol donar suport directament a l’alumnat, o al professorat, facilitant que aquestes accions es puguin vincular a la
realitat de l’entorn, als recursos i a les entitats que hi intervenen.

Objectius

- Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint
una actitud crítica i compromesa davant la societat, per
tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana
democràtica i participativa.
- Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i
realització de projectes i amb el treball d’equip.
- Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa
associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la
participació dels joves.
- Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents
educatius de l’entorn.
- Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de
l’entorn escolar.
- Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats
de caire social per fomentar el compromís amb la construcció
d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Activitats

A concretar segons el que s’acordi amb el centre que sol·liciti
l’activitat
Projectes/activitats que es van oferir durant el curs anterior que
es tindran en compte per elaborar l’oferta del curs 2017/18:
-

Antenes informatives del Lloro
Lecxit
Internet Segura de Tu a Tu
Joves Guies del Prat
Mostra d’Entitats del Prat
Formació per a Entitats: Com Crear
una pàgina amb Wordpress?
Punt Solidari
Alumnes Gestors del Territori

-

Promoció d’Hàbits Saludables
Sensibilització Cívica Sobre la Tinença
d’Animals de Companyia
Tots Som Persones Consumidores
Suport a les Entitats de Salut
Sensibilització Cívica Sobre els Animals a la Via Pública
Prevenció de Conductes Addictives
La Bossa te la Porto Jo
Juguem a les Places
Voluntariat Esportiu
Juga a Verd Play
Dinamització Esportiva
Activitats al Festival de Sopes del Món
Receptari Comunitari de Sopes del Món
Formació Bàsica Instrumental Català
Informàtica
Reforç Escolar amb Infants de Primària
Connecta’t

Persones destinatàries

Professorat i alumnat de 3r i 4t d’ESO

Dates

Curs escolar

Organitza

Departament d’Educació i Centre de Recursos Pedagògics
del Prat de Llobregat amb la col.laboració de la resta de
Departaments municipals implicats

Què cal fer per participar-hi

Cal inscriure’s a l’activitat a través del web municipal. Posteriorment el Departament d’Educació es posarà en contacte amb el centre educatiu per concertar una entrevista
on es compartiran els interessos del centre i les diferents
propostes de projectes
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Prevenció d’accidents
i primeres cures
Competències bàsiques

En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

- Orientar, formar i informar la comunitat sobre la prevenció
d’accidents i les primeres cures
- Unificar criteris en les accions d’atenció i cura dels
accidents i les primeres cures en la comunitat del Prat de
Llobregat
- Establir un sistema d’informació que permeti conèixer
els nivells d’accidentalitat als centres docents, per
tal d’establir mesures específiques per prevenir els
accidents

Activitats

- Dotació de material per a les farmacioles de les escoles
públiques d’educació primària de la població
- Inspeccions periòdiques per constatar que se’n fa una
bona utilització
- Distribució del Manual de primers auxilis

Persones destinatàries

Totes les escoles públiques de primària de la nostra
població

Dates

Curs escolar

Organitza

Regidoria de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat

Què cal fer per participar-hi

Cal contactar amb el Servei de Salut Pública i Consum:
Tel.: 93 379 00 50 (ext. 5329).

Observacions

Prevenció i control
de malalties
transmissibles
Objectius

Fer prevenció, control i seguiment de les malalties
infeccioses i parasitàries a totes les escoles públiques i
subvencionades i llars d’infants municipals.

Activitats

- Lliurament de cartes a les famílies de l’alumnat de nova
escolarització, amb informació sobre normes d’higiene
bàsiques
- Assessorament i col·laboració a les consultes i
demandes sobre el tema
- Seguiment de tots els casos que es comuniquin,
segons el protocol
- Recollida de dades i avaluació

Persones destinatàries

Tots els centres docents de la nostra població

Dates

Curs escolar

Organitza

Regidoria de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat i els Centres d’Atenció Primària

Què cal fer per participar-hi

Cal contactar amb el Servei de Salut Pública i Consum:
Tel.: 93 379 00 50 (ext. 5329).

Observacions

Es pot fer formació sobre aquesta temàtica a les famílies
si es forma un grup mínim de 15 persones.

Es pot fer una formació específica sobre aquest tema per a
les famílies i el personal docent.
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Prevenció de la càries
Objectius

- Fer que la salut dental sigui valorada per la població
- Estimular els infants perquè adquireixin hàbits saludables
quant a salut dental
- Modificar els hàbits negatius per a la salut dental que
prevalen a la comunitat
- Promoure la modificació de factors ambientals que
incideixen negativament en les conductes relacionades
amb la salut dental
- Promoure l’acceptació, per part de la població, de les
mesures preventives adoptades per la comunitat

Activitats

- Lliurament de cartes a les famílies, amb informació sobre
el Programa de Prevenció de la Càries Dental
- Revisió bucodental dels infants de 1r i 6è d’educació
primària i tractament de fluorització als grups de rics amb
la col.laboració del Servei d’Odontologia dels Centres
d’Atenció Primària
- Avaluació de l’activitat

Persones destinatàries

Prevenció de les
conductes addictives
Objectius

- Oferir assessorament i suport als i les professionals,
amb relació a com tractar la temàtica de les drogues a
l’aula
- Oferir eines de suport al professorat i mestres en la
detecció de possibles consums abusius o problematics
entre el seu alumnat
- Conèixer els mecanismes per a la derivació al servei
integral para les conductes addictives (SPAI)
- Donar a conèixer les activitats que desenvolupa el
SPAI

Activitats

Sessió de trobada on es treballen els diferents aspectes i
dificultats associades a la prevenció, detecció i derivació
en temes de consums abusius o problemàtics entre
l’alumnat.

Persones destinatàries

Professorat i alumnat dels centres d’educació primària i
secundària de la nostra ciutat

Personal docent dels centres educatius de la ciutat, així
com formadors/es i orientadors/es del col.lectius de joves
i AMPA

Dates

Dates

Curs escolar

Organitza

Regidoria de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat

Què cal fer per participar-hi

Cal contactar amb el Servei de Salut Publica i Consum:
Tel.: 93 379 00 50 (ext. 5329).

Curs escolar

Organitza

Regidoria de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat

Què cal fer per participar-hi

Cal contactar amb el Servei de Salut Pública i Consum:
Tel.: 93 379 00 50 (ext. 5329 i 5449).

Observacions

Es pot fer formació específica per a les famílies
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Vacunació escolar
Objectius

- Coordinar i fer el seguiment del procés de vacunació,
que es fa als centres docents de primària i secundària
i que duu a terme el personal d’infermeria dels centres
d’atenció primària
- Informar la població sobre el programa de vacunació
escolar

Activitats

- Lliurament de les cartes informatives corresponents
- Seguiment del procés de vacunació
- Avaluació del programa

Persones destinatàries

Tots els centres docents de la ciutat

Dates

Curs escolar

Organitza

Regidoria de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat i els centres d’atenció primària

Què cal fer per participar-hi

Cal contactar amb el Servei de Salut Publica i Consum:
Tel.: 93 379 00 50 (ext. 5329).

Valoració dels
menús escolars
Objectius

Valorar els menús que se serveixen a les escoles
públiques i privades amb servei de menjador i fer-hi
recomanacions.

Activitats

- Valoració de les dietes segons protocol i consell
dietètic
- Suport d’un/a professional en dietètica, en el
disseny o la programació dels menús

Persones destinatàries

Totes les escoles de primària de la nostra població

Dates

Curs escolar

Organitza

Regidoria de Salut Pública i Consum de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Què cal fer per participar-hi

Cal contactar amb el Servei de Salut Pública i
Consum: Tel.: 93 379 00 50 (ext. 5329).
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Taller de Reanimació
Cardiopulmonar
Aquesta activitat pretén donar a les persones que
hi participen les eines i els recursos necessaris per
identificar una situació d’emergència.

Competències bàsiques

D’autonomia i iniciativa personal, En el coneixement i
la interacció amb el món físic

Objectius

- Capacitar per donar una resposta bàsica en cas
d’emergència sanitària
- Conèixer i entendre el concepte del PAS (Protegir,
Avisar i Socórrer)
- Saber què és i com es fa el Suport Vital Bàsic
- Saber què és el DEA i per a què serveix

Activitats

Taller teoricopràctic

Persones destinatàries

Personal docent dels centres educatius i AMPA

Dates

Curs escolar
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Organitza

Regidoria de Salut Pública i Consum de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Hi col·laboren
la Creu Roja i l’AEMS José Durán # 7

Què cal fer per participar-hi

Cal inscriure’s a l’activitat a través del web
municipal www.elprat.cat/educacio. Posteriorment,
les persones responsables de l’activitat es
posaran en contacte amb el centre per fer una
proposta de calendari que el centre haurà de
confirmar.
Per a qualsevol aclariment o més informació,
podeu contactar amb el Servei de Salut Pública i
Consum: Tel.: 93 379 00 50 (ext. 5329).

