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PRÒLEG



L'Organització Mundial de la Salut defineix la salut com un estat de complet benestar físic, mental i 
social, i no solament com l'absència d'afeccions o malalties. Defineix, també, la promoció de la 
salut com el procés que permet que les persones exerceixin un control sobre els condicionants de 
la salut i enforteixin així les habilitats i les capacitats per millorar-la.
 
En aquest procés, l'educació per a la salut esdevé una eina fonamental i es planteja com el 
conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a 
impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria 
d'informació, comunicació i educació sanitàries.

El foment del treball transversal en els municipis i de la participació de la població, així com el 
treball en xarxa entre les administracions són elements estratègics en aquest àmbit.
A la Noguera la Mesa de Salut Jove aglutina tots els agents de la comarca que treballen en 
l'educació per a la salut amb la finalitat de millorar les actituds i les habilitats per desenvolupar 
comportaments saludables i preventius dels joves i els infants. 

El resultat de la col·laboració i la corresponsabilitat d'aquests professionals és el Catàleg de 
serveis i programes en promoció de la salut de la Noguera.

Aquesta publicació recull les entitats privades i públiques que promouen la salut i els hàbits 
saludables entre els joves, i tota l'oferta d'activitats que duen a terme amb aquest objectiu, 
adreçades tant a infants i joves com a educadors i pares. 

Esperem que esdevingui una eina útil per als centres educatius, associacions i entitats de la 
comarca,  que són en definitiva els vasos comunicants entre els promotors de l'educació per a la 
salut i els destinataris de la formació: els nostres infants i joves.

Pere Prat i Torra
President del Consell Comarcal de la Noguera

5

PRÒLEG



6

INTRODUCCIÓ



El catàleg de serveis i programes en promoció de la salut que presentem s'adreça a centres 
educatius, entitats juvenils i ens locals, i té com població destinatària els i les joves de la Noguera. 

Aquest és un recurs experimental, fruit del treball de professionals dels diferents àmbits, que neix 
amb la intenció de ser una eina útil, dinàmica i àgil, que doni resposta a les necessitats i 
problemes de salut que s'han detectat entre la joventut de la comarca de la Noguera. 

La guia recull, d'una banda, les diferents entitats privades i públiques que ofereixen serveis al 
jovent de la comarca en l'àmbit de la salut i, de l'altra, les diferents actuacions relacionades amb la 
promoció de la salut, habilitats per a la vida i la prevenció de conductes de risc, que aquestes 
entitats realitzen a la Noguera. Els programes que formen part d'aquest catàleg desenvolupen 
accions adreçades als infants, joves, educadors i educadores socials, mares i pares. 

Amb la creació d'aquesta guia, des de la Mesa de Salut Jove de la Noguera, volem desenvolupar 
un mecanisme de treball en xarxa que aprofiti el coneixement, l'experiència i les ganes de fer de 
tots aquells actors que, en el territori, estem compromesos i compromeses en la promoció de la 
salut de la ciutadania jove de la comarca. 
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AREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

A qui s’adreça
Alumnes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat. També a grups de pares i mares i 
AMPA dels col·legis o instituts. 

Horari d'atenció
De dilluns a divendres en horari de consulta dels professionals (matí i tarda).
Consulta Oberta a les escoles, horari determinat a cada centre educatiu.
Horari a demanda, amb cita prèvia.
Horari ABS Balaguer: de 8.00 h a 15.00h i de 13.30 h a 20.30 h de dilluns a divendres. 

Descripció
L'educació per a la salut és un procés de formació i responsabilització de la persona a l'hora 
d'adoptar  un estil  de vida sa i  unes conductes positives  de la  salut.  En aquest  procés estan 
intregrats dos eixos fonamentals: l'educació en habilitats per a la vida i la promoció de la salut. El 
primer fa referència a l'educació en les diferents habilitats que els infants i adolescents necessiten 
per  desenvolupar-se  com a éssers  humans  i  per  construir  un  estil  de  vida  saludable.  L'ABS 
Balaguer, amb el servei de programa Salut i Escola i la Consulta Oberta, ofereix:

1. Atenció i suport a infants, joves i adolescents.
2. Campanyes, cursos, seminaris, tallers de sensibilització social en matèria de salut.

Objectius
1. Promoure estils de vida saludable, mitjançant accions preventives, educatives i de promoció de 
la salut per poder millorar el nivell de salut de la comunitat escolar.
2. Fomentar una actitud crítica enfront la salut i el medi que ens envolta.
3. Donar resposta a les diferents demandes d'informació.

Cost
Servei públic i gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat 

www.icslleida.cat                   facebook.com/icscat                   @icscat 
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE
 
A qui s’adreça
Alumnes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat. També a grups de pares i mares i 
AMPA dels col·legis o instituts.

Horari d'atenció
De dilluns a divendres en horari de Consulta dels professionals (matí i tarda).
Consulta Oberta a les escoles, horari determinat a cada centre educatiu.
Horari a demanda, amb cita prèvia.
Horari ABS Artesa de Segre: de 8.00 h a 15.00 h de dilluns a divendres. 

Descripció
L'educació per a la salut és un procés de formació i responsabilització de la persona a l'hora 
d'adoptar  un estil  de vida sa i  unes conductes positives  de la  salut.  En aquest  procés estan 
intregrats dos eixos fonamentals: l'educació en habilitats per a la vida i la promoció de la salut. El 
primer fa referència a l'educació en les diferents habilitats que els infants i adolescents necessiten 
per desenvolupar-se com a éssers humans i per construir un estil de vida saludable. L'ABS Artesa 
de Segre, amb el servei de programa Salut i Escola i la Consulta Oberta, ofereix:

1. Atenció i suport a infants, joves i adolescents.
2. Campanyes, cursos, seminaris, tallers de sensibilització social en matèria de salut.

Objectius
1. Promoure estils de vida saludable, mitjançant accions preventives, educatives i de promoció de 
la salut per poder millorar el nivell de salut de la comunitat escolar.
2. Fomentar una actitud crítica enfront la salut i el medi que ens envolta.
3. Donar resposta a les diferents demandes d'informació.

Cost
Servei públic i gratuït.
 
Entitat gestora
CAP Artesa de Segre
C. d'Àngel Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat 

www.icslleida.cat                   facebook.com/icscat                   @icscat 
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE PONTS
 
A qui s’adreça
Alumnes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat. També a grups de pares i mares i 
AMPA dels col·legis o instituts.

Horari
De dilluns a divendres en horari de consulta dels professionals.
Consulta Oberta a les escoles, horari determinat per a cada centre educatiu.
Horari ABS Ponts: de 8.00 h a 15.00 h.
 
Descripció
L'educació per a la salut és un procés de formació i responsabilització de la persona a l'hora 
d'adoptar  un estil  de vida sa i  unes conductes positives  de la  salut.  En aquest  procés estan 
intregrats dos eixos fonamentals: l'educació en habilitats per a la vida i la promoció de la salut. El 
primer fa referència a l'educació en les diferents habilitats que els infants i adolescents necessiten 
per desenvolupar-se com a éssers humans i per construir un estil de vida saludable. L'ABS Ponts, 
amb el servei de programa Salut i Escola i la Consulta Oberta, ofereix:

1. Atenció i suport a infants, joves i adolescents.
2. Campanyes, cursos, seminaris, tallers de sensibilització social en matèria de salut.

Objectius
1. Promoure estils de vida saludable, mitjançant accions preventives, educatives i de promoció de 
la salut per poder millorar el nivell de salut de la comunitat escolar.
2. Fomentar una actitud crítica enfront la salut i el medi que ens envolta.
3. Donar resposta a les diferents demandes d'informació.
 
Cost
Servei públic i gratuït.

Entitat gestora
CAP Ponts
Ctra. de Lleida, 3 - 25139 Ponts
Contacte: Siscu Bragulat (973 461 000 / 973 462 112)
ponts.lleida.ics@gencat.cat / sbragulat.lleida.ics@gencat.cat

 

www.icslleida.cat                   facebook.com/icscat                   @icscat 
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MOSSOS D'ESQUADRA
 
A qui s’adreça
Centres educatius de secundària, batxillerat, CF de grau mitjà i superior.

Horari
De dilluns a divendres de 8.00 h a 15.00 h. 
 
Descripció
El  Servei  dels  Mossos  d'Esquadra  és  un  servei  públic  que  ofereix  presentacions  i  activitats 
relacionades amb: 

1. Internet segura per a la protecció del menor.
2. Internet segura. Les xarxes socials.
3. Situacions de risc per a joves.
4. Drogues i lleis.
5. Violència masclista. Com comença tot?
6. Prevenció de les conductes discriminatòries. La importància de saber conviure.
7. Mobilitat segura a educació secundària.
8. Mobilitat segura a batxillerat i CF de grau mitjà.
9. Mobilitat segura per a mares i pares.
10. Visita a l’edifici de la comissaria de la PG-ME.

Objectius
L'objectiu principal és fer arribar de primera mà tota aquella informació que ajudi la societat a 
prevenir fets dels quals pot ser víctima, donar eines de qualitat i conèixer la seva policia.

Espai
Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Balaguer.

Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: ctra. de Barcelona, Km. 1,5 - 25740 Ponts 
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 

www.gencat.cat/mossos                   facebook.com/mossoscat                   @mossoscat 
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SERVEI D'ORIENTACIÓ I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 
A qui s’adreça
Famílies i joves i adolescents.

Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 8.00 h a 15.00 h
 
Descripció
Servei de l'àrea de Serveis Socials amb experiència en l'àmbit  preventiu i  socioeducatiu en el 
camp de les drogodependències. 
Ofereix:
- Informació, orientació i assessorament sobre els temes, serveis i recursos existents a la Noguera 
i que són d'interès per als adolescents i les famílies.
- Atenció confidencial i gratuïta.

Objectius
1. Assessorar famílies i joves.
2. Informar i orientar en matèria de drogodependències.
3. Millorar la comunicació i les relacions familiars.
 
Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera (Serveis Socials)
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: 973 448 933

www.ccnoguera.cat/serveissocials
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SERVEI DINFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD)
 
A qui s’adreça
Dones i noies de la comarca de la Noguera. En cas de menors, es treballa amb els educadors o 
educadores socials del Consell Comarcal de la Noguera.

Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 8.00 h a 15.30 h.
 
Descripció
El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) és un servei públic que ofereix: 

1.  Informació,  orientació  i  assessorament  sobre  els  temes,  serveis  i  recursos  existents  a  la 
Noguera i que són d'interès per a les dones i les noies.
2. Orientació i assessorament jurídic personalitzat.
3. Atenció i suport psicològic personalitzat.
4. Servei de prevenció i detecció de possibles casos de violència masclista. 
5.  Campanyes,  cursos,  seminaris,  tallers  de  sensibilització  social  en  matèria  d'igualtat 
d'oportunitats, de violència masclista i altres temes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Objectius
1. Donar resposta a les diferents demandes d'informació.
2. Potenciar els processos d'autonomia de les dones.
3. Treballar per a l'assoliment de la igualtat de gènere i l'eradicació de la violència masclista.

Cost
Servei públic i gratuït.
 
Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat

ccnoguera.cat/siadnoguera    facebook.com/siad.noguera    @siadNoguera    SIAD-Noguera
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SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL

A qui s’adreça
Joves i adolescents de la comarca de la Noguera. També a professionals de l'àmbit de la joventut 
(alcaldes/esses, regidors/es, tècnics i tècniques de joventut) i pares i mares.

Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 10.30 h a 13.30 h
Dijous de 17.00 h a 20.00 h

Descripció
L'Oficina Jove de la Noguera és un servei públic ofereix:

1. Assessoria on-line i presencial per a joves, mares i pares en matèria de salut.
2. Assessorament a l'hora d'implementar polítiques locals de salut.
3. Realització de cursos, campanyes de sensibilització, concursos i actes diversos en matèria de 
promoció d'hàbits saludables.

Objectius
1. Atansar als joves els recursos necessaris.
2. Oferir respostes als dubtes dels joves en matèria de salut.
3. Acompanyar el jovent en el seu desenvolupament.

Cost
Servei públic i gratuït.

Entitat gestora
Oficina Jove de la Noguera
Ctra. de Camarasa, 7 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica de Salut (973 447 570) o salut.noguera@oficinajove.cat 

www.noguerajove.cat               facebook.com/tdic.jovenoguera               @OJNoguera 
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SERVEI D'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA DE LA NOGUERA
 
A qui s’adreça
Persones a partir de 14 anys de la comarca de la Noguera.

Horari
Dijous de 17.00 h a 20.00 h.
 
Descripció
El Servei d'Atenció Sociosanitària de la Noguera és un servei públic que ofereix: 

1. Espai de consulta personal, privat, confidencial i gratuït.
2. Informació, orientació i assessorament sobre temes relacionats amb l'afectivitat i la sexualitat 
saludable.
3. Dispensació de preservatius i lubricants.
4. Realització de la prova de VIH i sífilis. 
5. Atenció a persones seropositives i el seu entorn, i afavorir la qualitat de vida de les persones 
amb VIH.

Objectius
1. Incrementar l’accés al preservatiu.
2. Promoure conductes saludables i sexualitat positiva.
3. Afavorir la detecció precoç del VIH i IST (Infeccions Sexualment Transmissibles).
4. Donar a conèixer els recursos de salut de la comarca.

Espai
Oficina Jove de la Noguera
Ctra. de Camarasa, 7 - 25600 Balaguer
973 447 570

Entitat gestora
Associació Antisida de Lleida
C. de Lluís Besa, 17 baixos - 25002 Lleida
Contacte: tècnica Promoció Salut (973 261 111) o 
serveinoguera@gmail.com / joves@antisidalleida.org

www.antisidalleida.org                facebook.com/AntisidaLleida                @antisidalleida 
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CREU ROJA JOVENTUT A LA NOGUERA

A qui s’adreça
Infants i joves de la Noguera.

Horari d'atenció:
De dilluns a dijous de 9.00h a 13.00 o segons la demanada.

Descripció
Creu Roja Joventut és la secció juvenil de la Creu Roja Espanyola, integrada per nens i nenes i 
joves, l’acció de la qual es dirigeix principalment en aquest col·lectiu sense descontextualitzar-se 
de l’entorn, i que té en compte la resta de necessitats social i col·lectives dels desafavotits de la 
comunitats en què es troba.

Com a projectes específics tenim: Esplai  de Creu Roja, Grup de joves, Educació per a la salut, 
Educació contra la violència, Vida participativa i associativa, Campanya de la Joguina educativa, 
Sensibilització ambiental.

Objectius
1.  Remarcar  els  valors  democràtics  que  volem  impulsar:  desenvolupament  humà  sostenible, 
educació en valors i participació democràtica.
2. Facilitar la realització de projectes en la vida quotidiana de l’assemblea comarcal de CRJ.
3. Oferir un ideari educatiu que faciliti el treball dels diferents àmbits de CRJ: educació per a la 
pau, educació per a la salut, educació ambiental i educació per al desenvolupament.

Cost
Cada projecte té el seu cost i planificació específica.

Entitat gestora
Creu Roja Joventut la Noguera
Ctra. C13, Km. 31 - 25600 Balaguer
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796 / 669 807 446) o viarjo@cruzroja.es

www.creurojalanoguera.cat      facebook.com/creuroja.noguera      CreuRojaNoguera 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA



Nom
QUI SOM I QUÈ FEM

Persones destinatàries
Nens i nenes d'educació infantil (P-3, P-4 i P-5) i mestres.

Descripció
Utilitzem els diferents aparells com: fonendoscopi, benes, aigua i sabó, vacunes, etc.

Objectius
1. Donar a conèixer als nens/es què fem a les consultes d'infermeria i  de medicina, al mateix 
temps que intentem desmitificar la por.

Continguts
-  Familiarització  amb  el  personal  sanitari  com  a  persones  iguals  que  ells,  els  seus  pares  i 
educadors, i amb els diferents materials que s'utilitzen a les consultes.
- Importància del rentat de les ferides, higiene bucal, etc.
- Iniciació a l'autocura i la prevenció d'accidents.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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Nom
JO TAMBÉ MENJO FRUITA

Persones destinatàries
Nens i nenes d'educació infantil (P-3, P-4 i P-5) i mestres.

Descripció
Narració d'un conte amb titelles sobre la importància de menjar fruita i construcció d'una fruita i/o 
piràmide per penjar a la nevera de casa.

Objectius
1. Fomentar el consum de fruita entre les nenes i els nens.

Continguts
- Importància d'una alimentació sana per gaudir d'una vida saludable.
- Necessitat de menjar diàriament, i de forma variada, fruita i verdura.
- Experimentació amb fruita: manipulació i tast.
- Alimentació, autoestima i autoacceptació.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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Nom
ESMORZAR NUTRITIU I EXERCICI FÍSIC

Persones destinatàries
Nens i nenes de 6 a 8 anys (1r o 2n de primària) i mestres.
 
Descripció
A través del joc i sobre una base teòrica, es pretén fomentar estils de vida saludables.

Objectius
1. Conscienciar els escolars de la importància d'esmorzar a casa i potenciar l'exercici físic.

Continguts
- Els nutrients indispensables i els diferents grups d'aliments.
- Relació entre el funcionament del nostre cos i els nutrients que li aportem,
 especialment a l'inici de la jornada.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

ESMORZAR NUTRITIU
I EXERCICI FÍSIC



Nom
BON PROFIT!

Persones destinatàries
Nens i nenes de 8 a 10 anys (3r o 4t de primària) i mestres.
 
Descripció
Es treballen els diferents conceptes a través d'improvisacions i dinàmiques de grup.

Objectius
1. Identificar els aliments i classificar-los per grups.
2. Valorar positivament la varietat en els àpats.
3. Ser conscient de la importància d'un bon esmorzar i de no sopar gaire tard.
4. Aprendre a respectar la seqüència dels àpats diaris.

Continguts
- Reconeixement dels trets distintius de cada tipus d'aliment.
- Diferenciació i classificació dels grups d'aliments.
- Valoració i necessitat d'una alimentació variada per a la salut.
- Consciència de la gana i la satisfacció de la gana i de la set. 

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat

24

ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

BON
PROFIT!



Nom
PROMOCIÓ D'HÀBITS ALIMENTARIS SALUDABLES

Persones destinatàries
Nens i nenes de 10 a 11 anys (5è de primària) i mestres.
 
Descripció
A través del joc experimental i sobre una base teòrica ferma i provada, es pretén fomentar estils  
de vida saludables.

Objectius
1. Combatre les noves tendències de consum i excés de menjar ràpid, conscienciant dels riscos 
que  comporta  aquesta  cultura  i  fomentant  el  coneixement  i  adopció  d'una  alimentació  sana, 
variada i equilibrada que aporti els nutrients necessaris.

Continguts
- La piràmide d'alimentació i activitat física.
- Necessitats nutricionals segons l'edat, el sexe, la talla, l'activitat física, etc.
- Concepte d'índex de massa corporal (IMC).
- Aportació nutritiva dels aliments.
- Com es forma el cos amb els nutrients (cura de la nostra alimentació).
- Prevenció de patologies, com l'obesitat i la hipertensió.  

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

PROMOCIÓ D'HÀBITS
ALIMENTARIS SALUDABLES



Nom
ÉS EQUILIBRADA LA MEVA ALIMENTACIÓ?

Persones destinatàries
Nens i nenes de 11 a 12 anys (6è de primària) i mestres.

Descripció
L'exposició teòrica es fa mitjançant material multimèdia per encetar debats sobre autoestima, les 
estratègies de publicitat i la salut. També es treballa la interactivitat entre els professionals, els i 
les nenes en la confecció de l'esmorzar amb aliments simulats. 

Objectius
1. Treballar hàbits alimentaris, alimentació i tolerància a la diversitat.
2. Potenciar  els factors de protecció generals (bona autoestima, correcta autonomia,  habilitats 
socials, etc.) que ajuden en el treball de la prevenció dels trastorns de comportament alimentari. 

Continguts
- Alimentació i nutrició.
- Creences i mites erronis sobre l'alimentació.
- La piràmide dels aliments.
- Alimentació, autoestima i autoacceptació (resistència a les burles).
- Preparar-se per als canvis que esdevenen en l'adolescència.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

ÉS EQUILIBRADA
LA MEVA ALIMENTACIÓ?



Nom
AUTOCURA I COM EVITAR PERILLS

Persones destinatàries
Nens i nenes de 11 a 12 anys (6è de primària) i mestres.

Descripció
Taller basat en la informació i identificació de riscos, i la importància d'una bona autocura. Pluja 
d'idees a partir de situacions personals o fictícies.

Objectius
1. Potenciar i reforçar els coneixements d'una bona autocura i els hàbits saludables.
2.  Donar a conèixer mitjançant la informació i  la interacció amb els  alumnes els avantatges i  
inconvenients de determinats riscos.

Continguts
- Hàbits: higienes, descans, control (TV, ordinador, etc.).
- Com evitar perills i/o actuacions.
- Efectes adversos de diferents substàncies (alcohol, tabac).

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

AUTOCURA I
COM EVITAR PERILLS



Nom
D'ON VENIM? QUÈ M'ESTÀ PASSANT?

Persones destinatàries
Alumnes de 6è de primària (es recomana treballar per separat els nens i les nenes).

Descripció
Material gràfic i audiovisual per a la sessió i per a treballar el tema. Material didàctic.

Objectius
1.  Conèixer  i  comprendre els  principals  canvis  que es  produeixen  durant  la  pubertat  (físics  i 
psíquics).
2. Conèixer diferents aspectes de les relacions afectivosexuals.
3. Afavorir els diàlegs per donar resposta a les inquietuds de l'alumnat.

Continguts
- Canvis puberals: la transformació física, psíquica, emocional i social.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

D'ON VENIM?
QUÈ M'ESTÀ PASSANT?



Nom
PROMOCIÓ DE BONS HÀBITS ALIMENTARIS

Persones destinatàries
Nens i nenes de 5 a 6 anys.

Descripció
Taller participatiu i dinàmic on es tracten els grups alimentaris mitjançant un conte.

Objectius
1. Promoure bons hàbits alimentaris i fomentar una alimentació equilibrada.

Continguts
 - Llegir contes que parlen dels aliments i de la necessitat de menjar-ne.
 - Piràmide alimentària. 

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: per determinar.

Durada
45 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre 
C. d'Àngel Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE

PROMOCIÓ DE BONS
HÀBITS ALIMENTARIS



Nom
CUINA FREDA PER A NENS I NENES

Persones destinatàries
Nens i nenes de 7 a 8 anys (2n primària).

Descripció
Taller de cuina infantil amb aliments que es poden consumir freds, fent preparacions atractives per 
als nens i nenes i que les puguin manipular.

Objectius
1. Proporcionar eines per tenir una alimentació variada i equilibrada.

Continguts
Amb aliments que es mengen crus o que es poden cuinar  i  preparar  després,  preparació de 
diferents plats amb presentacions atractives.

Espai i material
Espai: menjador de l'escola
Material:  patates bullides, pastanaga, pebrot vermell,  pèsols bullits,  ous durs, enciam, tomates 
cherry, panses i pinyons, fruites de 5 colors diferents, pal per fer brotxeta.

Durada
2 hores.

Cost
A determinar.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre 
C. d'Àngel Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat  
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE

CUINA FREDA 
PER A NENS I NENES



Nom
EL TABAC: TU DECIDEIXES

Persones destinatàries
Nois i noies de 10 a 14 anys (primària i secundària).
 
Descripció
Xerrada informativa sobre els perjudicis del tabac.

Objectius
1. Evitar que s'iniciïn en l'hàbit del tabac.

Continguts
- Contingut del tabac.
- Efectes sobre l'estat físic i efectes sobre la salut.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: educatiu.

Durada
45 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre
C. d'Àngel Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE

EL TABAC,
TU DECIDEIXES



Nom
VOLS UN BERENAR SALUDABLE?

Persones destinatàries
Infants i adolescents.

Descripció
Xerrada d'alimentació equilibrada i taller de berenars saludables.

Objectius
1. Promocionar l'alimentació equilibrada.

Continguts
- Alimentació equilibrada.
- Mites en l'alimentació.
 
Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: aliments per fer el berenar (segons el nombre de persones).

Durada
2 hores i 30 minuts.
 
Cost
A determinar.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre
C. d'Àngel Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE

VOLS UN BERENAR
SALUDABLE?



Nom 
LA SEXUALITAT I EL SEU RISC A L'ADOLESCÈNCIA

Persones destinatàries 
Alumnes de 5è i 6è de primària.

Descripció 
La sexualitat  per gènere en un context  d'influència patriarcal.  Breu repàs de la sexualitat  a la 
història. Elements socials de domini en un context de consum.

Objectius
1. Aprendre a conèixer-se, acceptar-se i saber-se expressar sexualment (superar la culpabilitat de 
la sexualitat amb coneixement i elegància).

Continguts
- Coneixement fisiològic i hormonal de la sexualitat.
- Informació sobre el respecte a la sexualitat dels altres i els riscos d'una sexualitat mal entesa.

Espai i material
Espai: aula de 30/40 alumnes o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector, presentació powerpoint de la sessió.

Durada 
1 hora i 30 minuts aproximadament.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Ponts
Ctra. de Lleida, 3 - 25139 Ponts
Contacte: Siscu Bragulat (973 461 000 / 973 462 112)
ponts.lleida.ics@gencat.cat / sbragulat.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE PONTS

LA SEXUALITAT I EL SEU
RISC A L'ADOLESCÈNCIA



Nom
TALLER DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Persones destinatàries
Alumnat de primària i secundària, docents, i pares i mares dels centres d'ensenyament.

Descripció
Realització de tallers de formació, prevenció i sensibilització. 

Objectius
1. Desmuntar tòpics i estereotips sexistes.
2. Promoure nous imaginaris de relacions igualitàries i no discriminatòries per raó de sexe.
3. Treballar en la prevenció de les relacions abusives de parella. 
4.  Identificar  i  detectar  la  violència  de  gènere  en  l'àmbit  comunitari,  familiar,  als  mitjans  de 
comunicació, a les xarxes socials, etc. 

Continguts
La temàtica dels tallers és coeducació (la igualtat d'oportunitats, la perspectiva de gènere i la no 
discriminació per raó de sexe), l'ús no sexista del llenguatge i la violència de gènere.

Espai i material
Espai: una sala amb cadires per a les persones assistents o Oficina Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
De 60 a 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

TALLER DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT
I PREVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE



Nom
ELS COLORS

Persones destinatàries
Alumnat d'infantil (P-3, P-4 i P-5).

Descripció
Visualitzar i treballar els estereotips sexistes a partir de la narració d'un conte sobre els colors. 

Objectius
1. Qüestionar i trencar, de forma lúdica, la barrera social que fa que els nens no s'identifiquin amb 
el color rosa i que tinguin prejudicis sobre aquest color.  
2. Visualitzar el rosa com un color amb el qual les nenes se senten identificades i percebre'l com 
un color no únicament femení.
3. Reconèixer que actituds i creences socials poden canviar en el temps.
4. Expressar idees, sentiments i fets relacionats amb el color treballat.

Continguts 
La temàtica del taller és la coeducació (els estereotips sexistes i la discriminació per raó de sexe).

Espai i material 
Espai: sala amb cadires per a les persones assistents.
Material: ordinador, projector i pantalla. 

Durada 
30 - 45 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera – SIAD 
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

ELS
COLORS



Nom
TALLER DE LES EXPOSICIONS DE l'ICD

Persones destinatàries
Alumnat de primària i secundària, docents, i pares i mares dels centres d'ensenyament.

Descripció
Tallers de formació, prevenció i sensibilització complementaris a les exposicions de l'Institut Català 
de les Dones (ICD).

Objectius
1. Desmuntar tòpics i estereotips sexistes.
2. Promoure nous imaginaris de relacions igualitàries i no discriminatòries per raó de sexe.
3. Treballar en la prevenció de les relacions abusives de parella. 
4.  Identificar  i  detectar  la  violència  de  gènere  en  l'àmbit  comunitari,  familiar,  als  mitjans  de 
comunicació, a les xarxes socials, etc. 

Continguts
La temàtica dels tallers van relacionades amb la temàtica de les exposicions que l'Institut Català 
de les Dones posa a l'abast dels centres educatius (www.gencat.cat/icdones).

Espai i material
Espai: sala amb cadires per a les persones assistents i espai per a muntar l'exposició, o Oficina 
Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
De 60 a 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 – 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

TALLER DE LES
EXPOSICIONS DE L'ICD



Nom
L'HORA DEL COLOR ROSA

Persones destinatàries
Alumnat de primària.

Descripció
Visualitzar i treballar els estereotips sexistes a partir del color rosa. 

Objectius 
1. Observar i identificar els elements de l'entorn natural, social i en el propi cos que tinguin el color  
rosa.  
2. Qüestionar i trencar, de forma lúdica, la barrera social que fa que els nens no s'identifiquin amb 
el color rosa i que en tinguin prejudicis.  
3. Visualitzar el rosa com un color amb què les nenes se senten identificades i que el percebin 
com un color no únicament femení.
4. Manipular elements propers als infants per tal d'identificar-los.
5. Reconèixer que certes actituds i creences socials poden canviar en el temps.
6. Expressar idees, sentiments i fets relacionats amb el color treballat.

Continguts 
La temàtica del taller és la coeducació (la igualtat d'oportunitats, la perspectiva de gènere i la no 
discriminació per raó de sexe).

Espai i material 
Espai: una sala amb cadires per a les persones assistents.
Material: un ordinador, projector i pantalla; folis i llapis o retoladors per a l'alumnat participant.

Durada
45- 60 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

L'HORA DEL
COLOR ROSA



Nom
CULTIVA'T

Persones destinatàries
Alumnat de primària (continguts i procediments adaptats segons els cursos).

Descripció
Es responen diferents qüestionaris sobre d'hàbits d'alimentació i salut als infants per veure com es 
“Cultiven”  (cuiden),  i  es  fa  un  col·loqui  entre  tots  sobre  quins  han  de  ser  els  bons  hàbits 
d'alimentació, exercici físic i higiene personal.

Objectius
1. Prevenir l'aparició de malalties relacionades amb l'alimentació.
2. Fomentar hàbits saludables per no caure en el sedentarisme i evitar problemes relacionats amb 
l'obesitat.
3.Promocionar hàbits saludables per tal que els infants els interioritzin i apliquin en la seva rutina 
diària.

Continguts
Drogues, sexualitat, VIH/SIDA, alimentació saludable, el cos humà, noves addiccions, etc.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: ordinador, projector, paper mural i retoladors.

Durada
1 hora.

Cost
5 euros si es fa a Balaguer i 10 euros a la comarca.

Entitat gestora
Creu Roja Joventut a la Noguera
Ctra. C13 Km. 31 - 25600 Balaguer
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796 / 669 807 446) o viarjo@cruzroja.es
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CREU ROJA A LA NOGUERA

CULTIVA'T



Nom
JO SÓC JO

Persones destinatàries
Alumnat de primària (continguts i procediments adaptats segons els cursos).

Descripció
A través d'una presentació amb powerpoint s'introdueixen diferents conceptes que es porten a la 
pràctica amb dinàmiques de grup.

Objectius
1. Sensibilitzar els infants i  joves sobre el  fet que sentir  emocions i expressar-les és natural i 
saludable.
2. Conèixer i identificar les notres emocions per tal de poder establir estratègies per autogestionar-
les, introduint la intel·ligència emocional.
3. Conèixer els factors que influencien en la nostra autoestima i autoconcepte. 

Continguts
- Autoestima.
- Autoconcepte.
- Intel·ligència emocional.
- Afectivitat.
 
Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: aula, ordinador, projector, paper mural i retoladors.

Durada
1 hora.
 
Cost
5 euros si es fa a Balaguer i 10 euros a la comarca.
 
Entitat gestora
Creu Roja Joventut a la Noguera
Ctra. C13 Km. 31 - 25600 Balaguer
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796 / 669 807 446) o viarjo@cruzroja.es
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CREU ROJA A LA NOGUERA

JO 
SÓC JO



Nom
SEXUALITAT I AFECTIVITAT

Persones destinatàries
Alumnat de cicle superior de primària (5è i 6è de primària).

Descripció
A través d'una presentació amb powerpoint s'introdueixen diferents conceptes que es porten a la 
pràctica amb dinàmiques de grup.

Objectius
1. Informar i sensibilitzar els infants i joves sobre la sexualitat des de l'afectivitat.
2. Conèixer el nostre cos i els canvis que es produeixen en l'adolescència.
3. Parlar de forma natural sobre la sexualitat, mites i dubtes inicials que tinguin els joves. 

Continguts
- Canvis en el nostre cos (físics, psíquics i emocionals). 
- Mites sobre la sexualitat.
- Afectivitat.
- Emocions.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: ordinador, projector, paper mural i retoladors.

Durada
1 hora.

Cost
5 euros si es fa a Balaguer i 10 euros a la comarca.
 
Entitat gestora
Creu Roja Joventut a la Noguera
Ctra. C13 Km 31 - 25600 Balaguer
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796 / 669 807 446) o viarjo@cruzroja.es
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CREU ROJA A LA NOGUERA

SEXUALITAT
I AFECTIVITAT



41

PROGRAMES
I TALLERS EDUCATIUS

EDUCACIÓ FORMAL

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA



Nom
PROMOCIÓ D'HÀBITS ALIMENTARIS SALUDABLES

Persones destinatàries
Alumnes de 1r d'ESO.

Descripció
Taller dividit en dos parts. La primera part amb exposició teòrica dels diferents temes d'alimentació 
exposats per continguts en format powerpoint. I la segona part, de jocs relacionats amb els temes 
tractats al principi del taller.

Objectius
1. Proporcionar els coneixements necessaris sobre alimentació i nutrició per afavorir i crear hàbits 
que millorin la salut personal, col·lectiva i del medi ambient.
2.  Desenvolupar  la  capacitat  crítica  davant  de  la  influència  de  la  publicitat,  els  interessos 
comercials i socials.
3. Potenciar l'esmorzar saludable a casa i a l'escola.
4. Practicar esport, com i per què; defugir de modes, pressions socials, mitjans de comunicació, 
publicitat i consum, etc.
5. Donar a conèixer el programa Salut i Escola, i Consulta Oberta.

Continguts
- Piràmide de l'alimentació saludable.
- Mites alimentaris.
- Influència de la publicitat.
- Modes alimentàries.
- Importància de l'exercici físic.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

PROMOCIÓ D'HÀBITS
ALIMENTARIS SALUDABLES



Nom
CANVIA EL MEU COS, CANVIO... JO?

Persones destinatàries
Alumnes de 1r d'ESO.

Descripció
Mitjançant material gràfic i audiovisual treballarem el tema.

Objectius
1. Afavorir el procés de desenvolupament harmònic de la personalitat de l'alumnat, per mitjà del 
coneixement  i  l'acceptació  dels  canvis  físics,  psíquics,  emocionals  i  socials  que  comporta  la 
pubertat.
2. Conèixer diferents aspectes de les relacions afectivosexuals. 
3. Afavorir el diàleg per donar resposta a les inquietuds de l'alumnat.
4. Donar a conèixer el programa Salut i Escola, i Consulta Oberta.

Continguts
- Els canvis puberals i les expressions sexuals.
- Habilitats de reconeixement i expressió d'emocions.
- Habilitats de comunicació en les relacions amb els i les altres.
- Els mites, les pors i els tabús.
- Informar sobre recursos per resoldre dubtes sobre sexualitat.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

CANVIA EL MEU COS,
CANVIO... JO?



Nom
CIBERADICCIONS

Persones destinatàries
Alumnes de 1r d'ESO.

Descripció
Joc de rol amb el grup classe.

Objectius
1. Reflexionar sobre l'ús i/o abús de les noves tecnologies.
2. Donar a conèixer el programa Salut i Escola, i Consulta Oberta.

Continguts
- Factors clau, persistència en el temps, necessitat irresistible i manca de control, identificades per 
un mateix o advertides per persones properes.
- Cultura, disconformitat o inadaptació social o familiar.
- Coneixements, modelatge de rols.
- Eina de treball, introversió.
- El temps que s'hi dedica.
- El sedentarisme que comporta, canvi de relació social, què fem i amb qui.
- Què podem perdre: vocabulari no verbal, expressió i contacte, les normes gramaticals.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

CIBERADICCIONS



Nom
I JO, PER QUÈ HE DE FUMAR?

Persones destinatàries
Alumnes de 1r d'ESO.

Descripció
El taller estarà format per diferents accions: breu explicació amb el suport informàtic, pluja d'idees 
o  joc rol a partir de situacions reals, debat críctic amb grups de 5 alumnes i celebració del Dia 
Mundial sense Fum.

Objectius
1. Informar dels efectes del tabac, identificació dels riscos.
2. Adoptar una actitud crítica respecte al consum de tabac.

Continguts
- Breu història del tabac.
- Components.
- Pressió del grup.
- Debat drogues legals.
- Tabac i publicitat. Llei antitabac.
- Vídeo: “Gràcies per fumar...”.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
2 hores.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

I JO, PER QUÈ
HE DE FUMAR?



Nom
I QUÈ PASSA AMB L'ALCOHOL?

Persones destinatàries
Alumnes de 1r d'ESO.

Descripció
Taller interactiu sobre les begudes alcohòliques, en què es treballen diferents mites relacionats 
amb la seva ingestió. 

Objectius
1. Reconèixer els efectes de l'alcohol de forma objectiva.
2. Donar una informació racional sobre les begudes alcohòliques.
3.  Aprendre  a  calcular  la  quantitat  d'alcohol  pur  que  s'ingereix  segons  la  beguda  i  com es 
metabolitza.
4. Qüestionar algunes creences i mites respecte al seu consum.

Continguts
Informació i anàlisi dels efectes del alcohol, continguts que serveixin per millorar la capacitat de 
decisió. 

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

I QUÈ PASSA
AMB L'ALCOHOL?



Nom
SALUT, AFECTIVITAT I SEXUALITAT

Persones destinatàries
Alumnes de 3r d'ESO.

Descripció
Taller dinàmic en grup classe, per treballar  el  concepte de la sexualitat i  els canvis. El treball 
s'inicia amb una programació flexible perfilada per l'equip educatiu per adaptar-la a les necessitats 
del grup en cada moment.

Objectius
1. Donar elements per tal que cada jove aprengui a acceptar-se a si mateix i als altres.
2. Adquirir habiliats socials per aprendre a viure saludablement.
3. Aprofundir sobre diferents aspectes de les relacions afectivosexuals.
4. Fomentar una educació sana i responsable.
5. Afavorir el diàleg per donar resposta a les inquietuds de l'alumnat.
6. Donar a conèixer el programa Salut i Escola, i Consulta Oberta.

Continguts
- Habilitats socials.
- Sexualitat i afectivitat.
- Respecte.
- Autoconeixement i cura del cos.
- Orientació del desig.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

SALUT, AFECTIVITAT
I SEXUALITAT



Nom
PRIMERS AUXILIS EN EL MEDI ESCOLAR

Persones destinatàries
Alumnes de 3r i 4t d'ESO.
 
Descripció
Taller informatiu i pràctic sobre nocions bàsiques de les primeres cures.

Objectius
1. Conscienciar el grup sobre la necessitat d'afrontar amb serenitat i eficàcia la situació d'urgència, 
establint una relació adequada amb les persones implicades.
2. Automatitzar les accions davant d'una situació d'emergència, capacitar els i les alumnes per a 
l'activació eficaç del sistema d'ajuda mèdica. 
3. Donar a conèixer el programa Salut i Escola, i Consulta Oberta.

Continguts
- Protocol PAS. Exploració de la víctima.
- Les contusions, ferides i fractures.
- Hemorràgies, cremades, picades i mossegades d'animals. 
- Ingestió accidental de substàncies. La farmaciola.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat

48

ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

PRIMERS AUXILIS
EN EL MEDI ESCOLAR



Nom
M'AGRADO TAL COM SÓC (autoestima i nutrició)

Persones destinatàries
Alumnes de 3r o 4t d'ESO.

Descripció
Presentació teòrica elaborada a partir del coneixement previ de l'alumnat i realització d'activitats 
individuals i grupals per tal de promoure l'autoconeixement i el debat.

Objectius
1.  Potenciar  i  treballar  els  principals  factors  de  protecció  que  poden  fer  més  resistents  les 
persones adolescents de cara a patir un trastorn del comportament.
2.  Afavorir  l'adquisició d'una autoestima sòlida que permeti  que el  i  la jove es valori  a través 
d'altres paràmetres diferents de l'aspecte físic.
3. Reflexionar com influeix en l'autoestima l'opinió d'altres i com pot condicionar la manera de 
relacionar-se.
4. Afavorir una autoimatge corporal positiva i ajustada a la realitat.
5.  Sensibilitzar  sobre  la  necessitat  de  demanar  ajuda  quan  se  sospita  que  es  poden  estar 
presentant factors de risc de patir un trastorn alimentari.
6. Donar a conèixer el programa Salut i Escola, i Consulta Oberta.

Continguts
- Pes que té la imatge corporal en la nostra autoestima i en les relacions socials.
- Activitats per prendre consciència de com ens sentim i ens veiem.
- La distorsió de la imatge corporal. Presa de consciència i criteris per millorar-la.
- Els estereotips socials i la seva relació amb posseir un determinat tipus de físic.
- Anàlisi dels missatges publicitaris.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

M'AGRADO TAL COM SÓC 
(AUTOESTIMA I NUTRICIÓ)



Nom
QUE SÓN LES ITS I COM PREVENIR

Persones destinatàries
Alumnes 4t d'ESO. 

Descripció
Taller participatiu amb l'objectiu d'informar i interactuar amb els adolescents en relació amb els 
mètodes  anticonceptius.  Les  diferents  accions  que  realitzarem són:  pluja  d'idees  anotant  els 
mètodes AC a la pissarra, presentació i exposició del mètodes anticonceptius actuals: mostres que 
es deixaran tocar i examinar i joc de rol: “La Sònia està embarassada” per treballar l'embaràs no 
desitjat i l'avortament.

Objectius
1.  Sensibilitzar  els  adolescents  en  l'ús  de  mètodes  anticonceptis  per  evitar  embarassos  no 
desitjats i ITS.
2. Establir debat sobre les causes i els efectes d'un embaràs no desitjat.
3.  Informar  dels  circuits  existents  dins  l'Atenció  Sanitària  Pública  per  entendre  demandes 
específiques en matèria de salut afectivosexual.
4. Donar a conèixer el programa Salut i Escola, i Consulta Oberta.

Continguts
- Mètodes anticonceptius. Quins tenim, com són, com s'utilitzen, etc.
- Recursos i circuits de salut de la població o comarca en matèria de salut afectivosexual.
- La maternitat a l'adolescència. Cas pràctic.
- L'avortament. Supòsits legals.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP de Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

QUÈ SÓN LES ITS
I COM PREVENIR



Nom
EL TABAC, TU DECIDEIXES

Persones destinatàries
Nois i noies de 10 a 14 anys (primària i secundària).
 
Descripció
Xerrada informativa sobre els perjudicis del tabac.

Objectius
1. Evitar que s'iniciïn en l'hàbit del tabac.

Continguts
- Contingut del tabac.
- Efectes sobre l'estat físic i efectes sobre la salut.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: educatiu.

Durada
45 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre
C. d'Àngel Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE

EL TABAC,
TU DECIDEIXES



Nom
HÀBITS TÒXICS
 
Persones destinatàries
Nois i noies de 13 a 15 anys (1r i 2n d'ESO)

Descripció
Xerrada informativa sobre el tabac, l'alcohol i altres drogues.

Objectius
1. Proporcionar informació sobre tots els hàbits tòxics.
2. Fomentar hàbits saludables en els adolescents.

Continguts
- Perjudicis i efectes sobre la salut.
- Comportament de les diferents drogues.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: educatiu.

Durada
45 minuts aproximadament.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre
C. d'Àngel Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE

HÀBITS
TÒXICS



Nom
LA TEVA SALUT DEPÈN DE TU
 
Persones destinatàries
Alumnes de 1r a 4rt d'ESO i AMPES escolars.

Descripció
Xerrada col·loqui sobre la salut i els estils de vida saludables.

Objectius
1. Promocionar estils de vida saludables; alimentació i exercici físics. 

Continguts
- Alimentació equilibrada.
- Tipus de coccions.
- Mites sobre els aliments.
- Exercici físic.

Espai i material
Espai: Aula del centre educatiu.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre
C. d'Àngel Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE

LA TEVA SALUT
DEPÈN DE TU



Nom
TALLER DE PRIMERS AUXILIS

Persones destinatàries
Professorat, adolescents i pares.

Descripció
Taller participatiu de primers auxilis.

Objectius
1. Proporcionar coneixements bàsics de primers auxilis. 

Continguts
- Tècniques de primers auxilis.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: audiovisual d'educació i ninot per a fer pràctiques.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre 
C. d'Àngel Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE

TALLER DE
PRIMERS AUXILIS



Nom
VOLS UN BERENAR SALUDABLE?

Persones destinatàries
Infants i adolescents.

Descripció
Xerrada d'alimentació equilibrada i taller de berenars saludables.

Objectius
1. Promocionar l'alimentació equilibrada.

Continguts
- Alimentació equilibrada.
- Mites en l'alimentació.
 
Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: aliments per a fer el berenar (segons el nombre de persones).

Durada
2 hores i 30 minuts.
 
Cost
A determinar.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre
C. d'Àngel Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE

VOLS UN BERENAR
SALUDABLE?



Nom
PREVENCIÓ DEL CONSUM DE TÒXICS A L'ADOLESCÈNCIA

Persones destinatàries
Alumnes d'ensenyament secundari (3r i 4t d'ESO) i batxillerat (1r i 2n de Batxillerat).

Descripció
“Anàlisi del consum d'alcohol, marihuana i tabac en un Institut d'Ensenyament Secundari rural (la 
Noguera)” és un treball de recerca que encara serveix de referència al programa Salut i Escola.

Objectius
1. Valorar el consum de tòxics en la seva etapa d'inici i el risc de dependència en fases de consum 
més avançades, així com els efectes secundaris del consum continuat.

Continguts
- Taules descriptives de la prevalença del consum de tòxics per gènere i curs.

Espai i material
Espai: aula per a 30/40 alumnes o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i presentació en powerpoint de la sessió.

Durada
1 hora i 30 minuts aproximadament.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Ponts
Ctra. de Lleida, 3 - 25139 Ponts
Contacte: Siscu Bragulat (973 461 000 / 973 462 112)
ponts.lleida.ics@gencat.cat / sbragulat.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE PONTS

PREVENCIÓ DEL CONSUM 
DE TÒXICS A L'ADOLESCÈNCIA



Nom
ALTERACIÓ DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI EN L'ADOLESCENT
  
Persones destinatàries
Alumnes d'ensenyament secundari (3r i 4t d'ESO).
  
Descripció
Els trastorns alimentaris de l'anorèxia i la bulímia en l'adolescència. Valoració dels elements de 
comportament per a la detecció d'aquest clínic i psicològic. 

Objectius
1. Donar elements de comportament per interpretar les obsessions relacionades amb els trastorns 
alimentaris.

Continguts
- Coneixement de les influències socials (publicitat i models).
- Evolució i valoració del cos humà a través de la història.
- Simptomatologia i teràpies de recuperació.
 
Espai i material
Espai: aula per a 30/40 alumnes o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i presentació en powerpoint de la sessió. 
  
Durada
1 hora i 30 minuts aproximadament.

Cost
Gratuït.
  
Entitat gestora
CAP Ponts
Ctra. de Lleida, 3 - 25139 Ponts
Contacte: Siscu Bragulat (973 461 000 / 973 462 112)
ponts.lleida.ics@gencat.cat / sbragulat.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE PONTS

ALTERACIÓ DEL COMPORTAMENT
ALIMENTARI EN L'ADOLESCENT



Nom 
LA SEXUALITAT I EL SEU RISC A L'ADOLESCÈNCIA

Persones destinatàries 
Alumnes d'ensenyament secundari (3r i 4t d'ESO).

Descripció 
La sexualitat per gènere en un context d'influència patriarcal. Breu repàs de la sexualitat en la 
història. Elements socials de domini en un context de consum.

Objectius
1.  Aprendre  a  conèixer-se,  acceptar-se,  i  com  saber-se  expressar  sexualment  (superar  la 
culpabilitat de la sexualitat amb coneixement i elegància).

Continguts
- Relació afectiva i sexualitat.
- Informació sobre el respecte a la sexualitat dels altres i els riscos d'una sexualitat mal entesa.

Espai i material
Espai: aula de 30/40 alumnes o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i presentació en powerpoint de la sessió.

Durada 
1 hora i 30 minuts aproximadament.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Ponts (ABS Ponts)
Ctra. de Lleida, 3 - 25139 Ponts
Contacte: Siscu Bragulat (973 461 000 / 973 462 112)
ponts.lleida.ics@gencat.cat / sbragulat.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE PONTS

LA SEXUALITAT I EL SEU
RISC A L'ADOLESCÈNCIA



Nom
INTERNET SEGURA PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR
 
Persones destinatàries
Alumnes d'educació secundària, batxillerat, CF grau mitjà, professorat, mares i pares.
 
Descripció
Xerrada informativa relacionada amb el món d'Internet; avantatges i desavantatges.
 
Objectius
Fomentar una navegació segura per Internet als infants, adolescents i pares i mares.
 
Continguts
- Avantatges i desavantatges de l'ús d'Internet.
- Qüestions legals.
- La contrasenya, els virus, els xats, etc.
- Consells per a infants i adolescents.
- Consells per a educadors, mares i pares.
 
Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.
 
Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.
 
Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km 1,5 - 25740 Ponts 
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA

INTERNET SEGURA PER A
LA PROTECCIÓ DEL MENOR



Nom
INTERNET SEGURA. LES XARXES SOCIALS
 
Persones destinatàries
Alumnes d'educació secundària, batxillerat, CF grau mitjà, professorat, mares i pares.
 
Descripció
Xerrada informativa relacionada amb el món d'Internet.
 
Objectius
1. Informar els joves sobre les xarxes socials.
2. Fer un bon ús de les eines d'Internet.
 
Continguts
- Què és una xarxa social?
- Com funcionen les xarxes socials a Internet?
- Riscos de les xarxes socials.
- Principals delictes a l'entorn de les xarxes socials.
- Consells per a la utilització responsable de les xarxes socials.
 
Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.
 
Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.
 
Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km. 1,5 - 25740 Ponts
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 

60

MOSSOS D'ESQUADRA

INTERNET SEGURA.
LES XARXES SOCIALS



Nom
SITUACIONS DE RISC PER A JOVES

Persones destinatàries
Alumnes de secundària, batxillerat i CF de grau mitjà.

Descripció
Xerrada informativa adreçada a alumnes per tal de resoldre tots els dubtes relacionats amb algun 
comportament dels menors i segons les seves possibles experiències personals.

Objectius / Continguts
1. Responsabilitat penal dels menors.
2. Identificació policials.
3. Baralles.
4. Com actuar davant d'uns danys, pintades o grafits a l'interior o a l'entorn del centre educatiu.
5. Consells de seguretat en ciclomotors i bicicletes.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.

Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km. 1,5 - 25740 Ponts
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA

SITUACIONS DE
RISC PER A JOVES



Nom
DROGUES I LLEIS

Persones destinatàries
Alumnes de secundària, batxillerat, CF de grau mitjà, mares i pares.

Descripció
Xerrada informativa adreçada a alumnes per tal de resoldre tots els dubtes relacionats amb algun 
comportament dels menors i segons les seves possibles experiències personals.

Objectius
Informar els joves de les conseqüències penals del consum de drogues.

Continguts
- Què són les drogues?
- Les drogues legals i il·legals.
- La normativa vigent en drogues legals i il·legals a Catalunya.
- El consum, la tinença o possessió en lloc, via, establiment o transport públic.
- El delicte de tràfic o afavoriment del consum de drogues i/o substàncies estupefaents.
- Actuació en funció de detecció d'algun delicte o infracció administrativa.
- Consum de droga i conducció.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.

Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona Km. 1,5 - 25740 Ponts 
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA

DROGUES
I LLEIS



Nom
PREVENCIÓ  DE  LES  CONDUCTES  DISCRIMINATÒRIES.  LA  IMPORTÀNCIA  DE  SABER 
CONVIURE
 
Persones destinatàries
Alumnes d'educació secundària.
 
Descripció
Xerrada informativa adreçada a joves per tal d'evitar situacions greus en l'àmbit de la xenofòbia, 
racisme, homofòbia i conductes greus contra la convivència.
 
Objectius
1. Identificar conductes discriminatòries.
 
Continguts
- El perquè de la importància de saber conviure.
- Les conductes socials.
- Què és la xenofòbia.
- Què és el racisme.
- Què és la discriminació.
- Què és l'homofòbia.
- Conclusions finals per ser persones respectuoses amb els altres i el seu entorn.
 
Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.
 
Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.
 
Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km. 1,5 - 25740 Ponts 
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA                   

PREVENCIÓ DE LES CONDUCTES DISCRIMINATÒRIES. 
LA IMPORTÀNCIA DE SABER CONVIURE



Nom
MOBILITAT SEGURA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Persones destinatàries
Alumnes d'educació secundària.

Descripció
Mitjançant la visualització de quatre DVD: “La cota i altres històries”, “La cangur i altres històries”,  
“La  festeta”  i  “Fem una  cursa”,  treballarem  a  partir  de  representacions  teatrals  els  diferents 
aspectes de la mobilitat segura.

Objectius / Continguts
1. Identificar els factors personals de risc.
2.  Aprendre  a  reconèixer  els  espais  on  es  concreta  la  mobilitat  dels  viananats,  ciclistes  i 
conductors de ciclomotors per afavorir una mobilitat segura. 
3. Procurar que s'identifiquin i respectin els senyals de trànsit que s'adrecen als vianants, ciclistes i 
conductors, tant en via urbana com interurbana.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.

Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km. 1,5 - 25740 Ponts 
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA

MOBILITAT SEGURA
A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA



Nom
VIOLÈNCIA MASCLISTA. COM COMENÇA TOT?

Persones destinatàries
Alumnes d'educació secundària, batxillerat i CF de grau mitjà.

Descripció
Xerrada informativa adreçada a joves per tal d'evitar que puguin ser víctimes susceptibles de patir 
maltractaments en l'àmbit de la llar o amb la seva parella. 

Objectius
Identificar conductes masclistes.

Continguts
- Per què parlar de la violència masclista a l’institut.
- És preocupant el fet de la violència masclista. Es denuncia prou aquest fet.
- Per què existeix el masclisme.
- El punt d’inici en una parella.
- Indicadors d’abús.
- La por.
- Què cal fer si s’identifiquen aquestes conductes.
- Evolució del maltractament.
- La importància de la detecció dels indicadors de risc.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.

Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km. 1,5 - 25740 Ponts 
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 

Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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MOSSOS D'ESQUDRA – SIAD NOGUERA

VIOLÈNCIA MASCLISTA.
COM COMENÇA TOT?



Nom
TALLER DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Persones destinatàries
Alumnat de primària i secundària, docents, i pares i mares dels centres d'ensenyament.

Descripció
Realització de tallers de formació, prevenció i sensibilització. 

Objectius
1. Desmuntar tòpics i estereotips sexistes.
2. Promoure nous imaginaris de relacions igualitàries i no discriminatòries per raó de sexe.
3. Treballar en la prevenció de les relacions abusives de parella. 
4.  Identificar  i  detectar  la  violència  de  gènere  en  l'àmbit  comunitari,  familiar,  als  mitjans  de 
comunicació, a les xarxes socials, etc. 

Continguts
La temàtica dels tallers és coeducació (la igualtat d'oportunitats, la perspectiva de gènere i la no 
discriminació per raó de sexe), l'ús no sexista del llenguatge i la violència de gènere.

Espai i material
Espai: una sala amb cadires per a les persones assistents o Oficina Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
De 60 a 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

TALLER DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT I 
PREVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GENERE



Nom
TALLER DE LES EXPOSICIONS DE l'ICD

Persones destinatàries
Alumnat de primària i secundària, docents, i pares i mares dels centres d'ensenyament.

Descripció
Tallers de formació, prevenció i sensibilització complementaris a les exposicions de l'Institut Català 
de les Dones (ICD).

Objectius
1. Desmuntar tòpics i estereotips sexistes.
2. Promoure nous imaginaris de relacions igualitàries i no discriminatòries per raó de sexe.
3. Treballar en la prevenció de les relacions abusives de parella. 
4.  Identificar  i  detectar  la  violència  de  gènere  en  l'àmbit  comunitari,  familiar,  als  mitjans  de 
comunicació, a les xarxes socials, etc. 

Continguts
La temàtica dels tallers van relacionades amb la temàtica de les exposicions que l'Institut Català 
de les Dones posa a l'abast dels centres educatius (www.gencat.cat/icdones).

Espai i material
Espai: sala amb cadires per a les persones assistents i espai per a muntar l'exposició, o Oficina 
Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
De 60 a 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 – 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

TALLER DE LES
EXPOSICIONS DE L'ICD



Nom 
EDUCANT LES EMOCIONS

Persones destinatàries
Joves i associacions de mares i pares d'alumnes.

Descripció
A partir del joc es treballa la identificació de les emocions.

Objectius 
1. Desmuntar la creença social que fa que es prohibeixi als nens, als joves i als homes mostrar les 
emocions.  
2. Identificar i reflexionar sobre les emocions (alegria, estimació, ràbia, tristesa i por).
3. Expressar i compartir situacions on s'hagin sentit aquestes emocions.
4. Recuperar el joc.

Continguts 
El taller pretén respondre les preguntes “Per què s'han de conèixer les emocions?” i “Per què se'n 
parla tant?”. 

Espai i material 
Espai: una sala amb cadires en rotllana. 

Durada
60-90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

EDUCANT
LES EMOCIONS



Nom
DINAMITZACIÓ DE LES EXPOSICIONS EN MATÈRIA DE SALUT

Persones destinatàries
Joves i adolescents de la comarca de la Noguera.

Descripció
Dinamització i realització de tallers de formació, prevenció i sensibilització complementaris a les 
exposicions en matèria de salut.

Objectius
1. Desmuntar tòpics sobre conductes de risc.
2. Promoure estils de vida saludable, mitjançant accions preventives, educatives i de promoció de 
la salut per poder millorar el nivell de salut.
3. Fomentar una actitud crítica enfront la salut i el medi que ens envolta.
4. Donar resposta a les diferents demandes d'informació.

Continguts
La temàtica dels tallers van relacionades amb la temàtica de les exposicions que l'Oficina Jove de 
la Noguera posarà a l'abast dels usuaris.

Espai i material
Espai: sala amb cadires per a les persones assistents i espai per a muntar l'exposició, o Oficina 
Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
1 hora.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Oficina Jove de la Noguera
Ctra. de Camarasa, 7 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica de Salut (973 447 570) o salut.noguera@oficinajove.cat 
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OFICINA JOVE DE LA NOGUERA

DINAMITZACIÓ DE LES EXPOSICIONS
EN MATÈRIA DE SALUT



Nom
PER ESTIMAR-TE M’ESTIMO
 
Persones destinatàries
Joves a partir de 14 anys.
 
Descripció
Taller  participatiu,  que s’inicia a partir  de la pròpia experiència de l’alumne/a,  per fomentar la 
promoció   de  conductes  saludables  que  permet  als/les  joves  tenir  un  espai  de  reflexió   per 
conèixer i treballar aspectes de l’afectivitat, la sexualitat i les habilitats socials.
 
Objectius
1. Enfortir l’autoestima i l’autonomia de l’alumnat.
2. El respecte pels altres i per un mateix.
3. Desenvolupar comportaments no discriminatoris de l’alumnat.
4. Afavorir l’adquisició d’habilitats i conductes lliures i responsables.
5. Potenciar actituds i valors sobre l’afectivitat i la sexualitat que ajudin a entendre-les com una 
manera de relació i comunicació, font de satisfacció, plaer i felicitat.
 
Continguts
- Empatia.
- Assertivitat.
- Responsabilitat.
- Pressió de grup.
- Actitud crítica.
- Tolerància.
- Respecte.
- Desmitificació de falses creences.
 
Espai i material
Espai: aula o Oficina Jove de la Noguera.
Material: pissarra, guix i plastilina.
 
Durada
2 hores.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Associació Antisida de Lleida
C. de Lluís Besa, 17, baixos - 25002 Lleida
Contacte: tècnica Promoció Salut (973 261 111) 
serveinoguera@gmail.com /joves@antisidalleida.org
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ASSOCIACIÓ ANTISIDA LLEIDA

PER ESTIMAR-TE
M'ESTIMO



Nom
LES HISTÒRIES DE MAX
  
Persones destinatàries
Joves a partir de 16 anys.
  
Descripció
Conjunt  d’activitats  on es  pot  escollir  entre una visita  guiada a una exposició seguida d’unes 
activitats o bé fer el taller de mites, per fer reflexionar l’alumne/a sobre la relació que hi ha entre 
l’ús i l’abús de les drogues i les relacions sexuals de risc. 
El protagonista és el mateix alumne escollint la seva pròpia història, en el cas de l’exposició, o 
exposant els seus coneixements.

Objectius
1. Reflexionar sobre els falsos mites que hi ha sobre les drogues, l'afectivitat i la sexualitat, de 
manera que els /les joves es plantegin les seves pròpies creences i conductes.
2. Promoure una actitud crítica sobre la visió social de l'alcohol que reben a través de la publicitat i 
de la societat en general.
3. Reflexionar sobre les situacions associades al consum de drogues o no i les relacions sexuals 
de risc.

Continguts
- Mites, estrereotips i realitats de la sexualitat i les drogues (especialment l'alcohol).
- Influència de la publicitat i els mitjans de comunicació en la normalització del consum d'alcohol.
- Influència dels rols sexuals en la presa de decisions.
- Comunicació en les relacions interpersonals.
- Conseqüències de l'ús i l'abús de drogues.
- Recursos de la ciutat i comarques.
 
Espai i material
Espai: espai polivalent o Oficina Jove de la Noguera.
Exposició: plafons exposició, bolígrafs i fitxa exposició.
Tallers Mites: fulls amb els exercicis per treballar i bolígrafs. 
  
Durada
2 hores.

Cost
Gratuït.
  
Entitat gestora
Associació Antisida de Lleida
C. de Lluís Besa, 17, baixos - 25002 Lleida
Contacte: tècnica Promoció Salut (973 261 111) 
serveinoguera@gmail.com / joves@antisidalleida.org
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ASSOCIACIÓ ANTISIDA LLEIDA

LES HISTÒRIES
DE MAX



Nom 
PRESERVA'T

Persones destinatàries 
Joves a partir de 16 anys tant d’educació formal com no formal.

Descripció 
Taller participatiu que pretén promoure una actitud crítica davant les relacions sexuals. A través de 
la desmitificació de falses creences es promociona l’ús del preservatiu i la col·locació correcta.

Objectius
1. Sensibilitzar sobre els riscos i les conseqüències de les infeccions sexualment transmissibles.
2. Promoure l’actitud crítica davant les conductes de risc relacionades amb la sexualitat.
3. Reflexionar sobre la percepció d'invulnerabilitat dels/les joves. 
4. Maximitzar els avantatges del preservatiu i minimitzar els riscos. 
5. Proporcionar informació teòrica i pràctica sobre la correcta col·locació del preservatiu. 

Continguts
- Influència dels rols sexuals en la presa de decisions.
- Mites de la sexualitat.
- La comunicació en les relacions interpersonals.
- VIH/sida i vies de transmissió.
- Avantatges i inconvenients de l’ús dels preservatius. 

Espai i material
Espai: aula polivalent o Oficina Jove de la Noguera.
Material: gegants encantats, preservatius masculins, femenins i lubrificants. Fulls amb diferents 
activitats (mites sexualitat, avantatges i inconvenients de l'ús del preservatiu).

Durada 
2 hores.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Associació Antisida de Lleida
C. de Lluís Besa, 17, baixos- 25002 Lleida
Contacte: tècnica Promoció Salut (973 26 11 11)
serveinoguera@gmail.com / joves@antisidalleida.org
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ASSOCIACIÓ ANTISIDA LLEIDA

PRESERVA'T



Nom
TABAC I ALCOHOL

Persones destinatàries
Alumnat de secundària de primer cicle (1r i 2n d'ESO).

Descripció
A través d'un powerpoint es van introduint diferents conceptes que es porten a la pràctica amb 
dinàmiques de grup. Es fan qüestionaris per desmitificar mites i per parlar sobre els hàbits poc 
saludables i riscos associats amb el tabaquisme i l'alcohol.

Objectius
1. Sensiblitzar els joves sobre riscos i coneqüències del consum de tabac i alcohol.
2. Discriminar les raons del consum i ser crítics amb la pressió social.
3. Ser conscients que estem consumint drogues.

Continguts
- Tabac i els seus components. 
- Alcohol. 
- Addicció.
- Consum de drogues.
- Prevenció del consum.

Espai i material
Espai: aula centre educatiu.
Material: ordinador, projector, paper mural i retoladors.

Durada
1 hora.

Cost
5 euros si es fa a Balaguer i 10 euros a la comarca.

Entitat gestora
Creu Roja Joventut a la Noguera
Crta. C 13, Km. 31 - 25600 Lleida
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796/669 807 446) o viarjo@cruzroja.es
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CREU ROJA A LA NOGUERA

TABAC
I ALCOHOL



Nom
TU ETS IRREPETIBLE

Persones destinatàries
Alumnat de secundària, de 1r a 4t d'ESO (continguts i procediments adaptats segons els cursos).

Descripció
A través d'un powerpoint es van introduint diferents conceptes que es porten a la pràctica amb 
dinàmiques de grup.

Objectius
1. Prevenir l'aparició de malalties relacionades amb l'alimentació com els TCA.
2. Fomentar hàbits saludables per no caure en el sedentarisme i evitar problemes relacionats amb 
l'obesitat.
3. Promocionar una alimentació saludable.
4. Treballar sobre conceptes com l'autoimatge, desmitificant la imatge que ens venen a diferents 
mitjans de comunicació, publicitat, etc.

Continguts
Piràmide  dels  aliments.  Què  mengem?  L'exercici  físic,  autoestima  i  trastorns  de  conductes 
alimentàries (TCA).

Espai i material
Espai: aula centre educatiu.
Material: ordinador, projector, paper mural i retoladors.

Durada
1 hora.

Cost
5 euros si es fa a Balaguer i 10 euros a la comarca.

Entitat gestora
Creu Roja Joventut a la Noguera
Ctra. C 13 Km. 31- 25600 Balaguer
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796/669 807 446) o viarjo@cruzroja.es
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CREU ROJA A LA NOGUERA

TU ETS
IRREPETIBLE



Nom
SEXUALITAT I MÈTODES ANTICONCEPTIUS

Persones destinatàries
Alumnat  de secundària  de  segon cicle  (3r  i  4t  d'ESO)  i  batxillerat  (continguts  i  procediments 
adaptats segons els cursos).

Descripció
A través d'un powerpoint i el diàleg amb els joves es van introduint diferents conceptes que es 
porten a la pràctica amb dinàmiques de grup. Introduir la dinàmica “gegants encantats”, en què els 
joves han d'apendre a utilitzar correctament el preservatiu.  

Objectius
1. Informar i sensibilitzar els joves sobre la sexualitat i mètodes anticonceptius per evitar malalties 
de transmissió sexual. 
2. Conèixer el nostre cos i les diferents formes de viure la sexualitat. 
3. Parlar de forma natural sobre la sexualitat, mites i dubtes inicials que tinguin els joves.
4. Familiaritzar-los amb l'ús del preservatiu i desmitificar falses creences.

Continguts
- Mites sobre la sexualitat.
- Mètodes anticonceptius.
- Malalties de transmissió sexual.
- Ús del preservatiu.

Espai i material
Espai: aula centre educatiu. 
Material: ordinador, projector, paper mural i retoladors.

Durada
1 hora.

Cost
5 euros si es fa a Balaguer i 10 euros a la comarca.

Entitat gestora
Creu Roja Joventut a la Noguera
Ctra. C 13, Km. 31 - 25600 Balaguer
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796/ 669 807 446) o viarjo@cruzroja.es
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CREU ROJA A LA NOGUERA

SEXUALITAT
I MÈTODES ANTICONCEPTIUS



Nom
PER ESTIMAR M'HE D'ESTIMAR

Persones destinatàries
Alumnat  de secundària  de  segon cicle  (3r  i  4t  d'ESO)  i  batxillerat  (continguts  i  procediments 
adaptats segons els cursos).

Descripció
A través d'un powerpoint es van introduint diferents conceptes que es porten a la pràctica amb 
dinàmiques de grup.

Objectius
1. Sensiblitzar els joves que sentir emocions i expressar-les és natural i saludable.
2. Conèixer i identifiar les nostres emocions per poder establir estratègies per autogestionar-les, 
utilitzant la intel·ligència emocional.
3. Fomentar l'ús de les habilitats socials de forma correcta per potenciar unes bones relacions 
socials i una afectivitat saludable.
4. La comunicació.

Continguts
- Autoestima.
- Autoconcepte.
- Intel·ligència emocional.
- Afectivitat.
- Habilitats intra i interpersonals.

Espai i material
Espai: aula centre educatiu. 
Material: ordinador, projector, paper mural i retoladors.

Durada
1 hora.

Cost
5 euros si es fa a Balaguer i 10 euros a la comarca.

Entitat gestora
Creu Roja Joventut a la Noguera
Ctra. C 13, Km. 31 - 25600 Balaguer
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796/669 807 446) o viarjo@cruzroja.es

76

CREU ROJA A LA NOGUERA

PER ESTIMAR
M'HE D'ESTIMAR
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PROGRAMES
I TALLERS EDUCATIUS

EDUCACIÓ FORMAL

EDUCACIÓ 
POST-OBLIGATÒRIA



Nom
PREVENCIÓ DEL CONSUM DE TÒXICS A L'ADOLESCÈNCIA

Persones destinatàries
Alumnes d'ensenyament secundari (3r i 4t d'ESO) i batxillerat.

Descripció
“Anàlisi del consum d'alcohol, marihuana i tabac en un Institut d'Ensenyament Secundari rural (La 
Noguera)” és un treball de recerca que encara serveix de referència al Programa de Salut i Escola.

Objectius
1. Valorar el consum de tòxics en la seva etapa d'inici i el risc de dependència en fases de consum 
més avançades, així com els efectes secundaris del consum continuat.

Continguts
- Taules descriptives de la prevalença del consum de tòxics per gènere i curs.

Espai i material
Espai: aula per a 30/40 alumnes o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i powerpoint de la sessió.

Durada
1 hora i 30 minuts aproximadament.

Entitat gestora
CAP Ponts
Ctra. de Lleida, 3 - 25139 Ponts
Contacte: Siscu Bragulat (973461000 / 973462112)
ponts.lleida.ics@gencat.cat / sbragulat.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE PONTS

PREVENCIÓ DEL CONSUM
DE TÒXICS A L'ADOLESCÈNCIA



Nom
INTERNET SEGURA PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR
 
Persones destinatàries
Alumnes d'educació secundària, batxillerat, CF grau mitjà, professorat, mares i pares.
 
Descripció
Xerrada informativa relacionada amb el món d'Internet; avantatges i desavantatges.
 
Objectius
1. Fomentar una navegació segura per Internet als infants, adolescents i pares i mares.
 
Continguts
- Avantatges i desavantatges de l'ús d'Internet.
- Qüestions legals.
- La contrasenya, els virus, els xats, etc.
- Consells per a infants i adolescents.
- Consells per a educadors, mares i pares.
 
Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.
 
Durada
Entre 60 i 90 minuts.
 
Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km.  1,5 - 25740 Ponts
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA

INTERNET SEGURA
PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR



Nom
INTERNET SEGURA. LES XARXES SOCIALS
 
Persones destinatàries
Alumnes d'educació secundària, batxillerat, CF grau mitjà, professorat, mares i pares.
 
Descripció
Xerrada informativa relacionada amb el món d'Internet.
 
Objectius
1. Informar als joves de les xarxes socials.
2. Fer un bon us de les eines d'Internet.
 
Continguts
- Què és una xarxa social?
- Com funcionen les xarxes socials a Internet?
- Riscos de les xarxes socials.
- Principals delictes a l'entorn de les xarxes socials.
- Consells per a l'utilització responsable de les xarxes socials.
 
Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.
 
Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.
 
Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km. 1,5 - 25740 Ponts 
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA

INTERNET SEGURA.
LES XARXES SOCIALS



Nom
DROGUES I LLEIS

Persones destinatàries
Alumnes de secundària, batxillerat, CF de grau mitjà, mares i pares.

Descripció
Xerrada  informativa  adreçada  a  alumnes  per  resoldre  tots  els  dubtes  relacionats  amb  algun 
comportament dels menors i segons les seves possibles experiències personals.

Objectius
1. Informar els joves de les conseqüències penals del consum de drogues.

Continguts
- Què són les drogues?
- Les drogues legals i il·legals.
- La normativa vigent en drogues legals i il·legals a Catalunya.
- El consum, la tinença o possessió en lloc, via, establiment o transport públic.
- El delicte de tràfic o afavoriment del consum de drogues i/o substàncies estupefaents.
- Actuació en funció de detecció d'algun delicte o infracció administrativa.
- Consum de droga i conducció.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.

Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km. 1,5 - 25740 Ponts 
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat
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MOSSOS D'ESQUADRA

DROGUES
I LLEIS



Nom
MOBILITAT SEGURA

Persones destinatàries
Alumnes de Batxillerat i CF grau mitjà.

Descripció
Mitjançant la visualització de dos DVD: “La festeta” i “Fem una cursa”, els joves han d'identificar 
les  conductes  de risc  i  la  manera  de combatre-les  per  tal  de  garantir  una mobilitat  segura i 
sostenible. 

Objectius / Continguts
1. No cal esperar que els joves siguin conductors per iniciar-los en la prevenció i la reflexió sobre 
el trànsit i els efectes negatius que té la velocitat. Cal conscienciar  sobre el consum de drogues i 
substàncies estupefaents, i l’efecte que aquestes tenen  en la conducció.
2. Com a possibles futurs conductors, s’ha d’iniciar els joves en el coneixement de l’espai i de les 
normes de trànsit, però sobretot en els factors de risc que comporta la conducció de vehicles de 
motor: el control de la velocitat per garantir una conducció segura i tranquil·la, l’ús automatitzat  
dels  elements  de  seguretat  passiva  i  l’educació  en  el  consum  de  drogues  i  substàncies 
estupefaents.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.

Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km. 1,5 - 25740 Ponts 
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA

MOBILITAT
SEGURA



Nom
VIOLÈNCIA MASCLISTA. COM COMENÇA TOT?

Persones destinatàries
Alumnes d'educació secundària, batxillerat, CF de grau mitjà.

Descripció
Xerrada informativa adreçada a joves per tal d'evitar que aquests puguin ser víctimes susceptibles 
de patir maltractaments en l'àmbit de la llar o amb la seva parella. 

Objectius
1. Identificar conductes masclistes.

Continguts
- Per què parlar de la violència masclista a l’institut.
- És preocupant el fet de la violència masclista.
- Es denuncia prou aquest fet.
- Per què existeix el masclisme.
- El punt d’inici en una parella.
- Indicadors d’abús.
- La por.
- Què fer si s’identifiquen aquestes conductes.
- Evolució del maltractament.
- La importància de la detecció dels indicadors de risc.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.

Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km. 1,5 - 25740 Ponts 
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat

Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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MOSSOS D'ESQUADRA – SIAD NOGUERA

VIOLÈNCIA MASCLISTA. 
COM COMENÇA TOT



Nom
TALLER DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Persones destinatàries
Alumnat de primària i secundària, docents, i pares i mares dels centres d'ensenyament.

Descripció
Realització de tallers de formació, prevenció i sensibilització. 

Objectius
1. Desmuntar tòpics i estereotips sexistes.
2. Promoure nous imaginaris de relacions igualitàries i no discriminatòries per raó de sexe.
3. Treballar en la prevenció de les relacions abusives de parella. 
4.  Identificar  i  detectar  la  violència  de  gènere  en  l'àmbit  comunitari,  familiar,  als  mitjans  de 
comunicació, a les xarxes socials, etc. 

Continguts
La temàtica dels tallers és coeducació (la igualtat d'oportunitats, la perspectiva de gènere i la no 
discriminació per raó de sexe), l'ús no sexista del llenguatge, i la violència de gènere.

Espai i material
Espai: una sala amb cadires per a les persones assistents o Oficina Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
De 60 a 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

TALLER DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT I 
PREVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE



Nom
TALLER DE LES EXPOSICIONS DE l'ICD

Persones destinatàries
Alumnat de primària i secundària, docents, i pares i mares dels centres d'ensenyament.

Descripció
Tallers de formació, prevenció i sensibilització complementaris a les exposicions de l'Institut Català 
de les Dones (ICD).

Objectius
1. Desmuntar tòpics i estereotips sexistes.
2. Promoure nous imaginaris de relacions igualitàries i no discriminatòries per raó de sexe.
3. Treballar en la prevenció de les relacions abusives de parella. 
4.  Identificar  i  detectar  la  violència  de  gènere  en  l'àmbit  comunitari,  familiar,  als  mitjans  de 
comunicació, a les xarxes socials, etc. 

Continguts
La temàtica dels tallers va relacionada amb la temàtica de les exposicions que l'Institut Català de 
les Dones posa a l'abast dels centres educatius (www.gencat.cat/icdones).

Espai i material
Espai: sala amb cadires per a les persones assistents i espai per a muntar l'exposició, o Oficina 
Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
De 60 a 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

TALLER DE LES
EXPOSICIONS DE L'ICD



Nom 
EDUCANT LES EMOCIONS

Persones destinatàries
Joves i associacions de mares i pares d'alumnes.

Descripció
A partir del joc es treballa la identificació de les emocions.

Objectius 
1. Desmuntar la creença social que fa que es prohibeixi als nens, als joves i als homes mostrar les 
emocions.  
2. Identificar i reflexionar sobre les emocions (alegria, estimació, ràbia, tristesa i por).
3. Expressar i compartir situacions on s'hagin sentit aquestes emocions.
4. Recuperar el joc.

Continguts 
El taller pretén respondre les preguntes “Per què s'han de conèixer les emocions?” i “Per què se'n 
parla tant?”. 

Espai i material 
Espai: una sala amb cadires en rotllana. 

Durada
60-90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

EDUCANT
LES EMOCIONS



Nom
DINAMITZACIÓ DE LES EXPOSICIONS EN MATÈRIA DE SALUT

Persones destinatàries
Joves i adolescents de la comarca de la Noguera.

Descripció
Dinamització i realització de tallers de formació, prevenció i sensibilització complementaris a les 
exposicions en matèria de salut.

Objectius
1. Desmuntar tòpics sobre conductes de risc.
2. Promoure estils de vida saludable, mitjançant accions preventives, educatives i de promoció de 
la salut per poder millorar el nivell de salut.
3. Fomentar una actitud crítica enfront la salut i el medi que ens envolta.
4. Donar resposta a les diferents demandes d'informació.

Continguts
La temàtica dels tallers van relacionades amb la temàtica de les exposicions que l'Oficina Jove de 
la Noguera posarà a l'abast dels usuaris.

Espai i material
Espai: sala amb cadires per a les persones assistents i espai per a muntar l'exposició, o Oficina 
Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
1 hora.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Oficina Jove de la Noguera
Ctra. de Camarasa, 7 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica de Salut (973 447 570) o salut.noguera@oficinajove.cat 
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OFICINA JOVE DE LA NOGUERA

DINAMITZACIÓ DE LES EXPOSICIONS
EN MATÈRIA DE SALUT



Nom 
CURS D'AFECTIVITAT I SEXUALITAT POSITIVA

Persones destinatàries 
Universitaris/àries

Descripció 
Intervencions  pràctiques  i  teòriques  vinculades  amb  la  prevenció de  conductes  de  risc 
relacionades amb la sexualitat i l’ús de les drogues, i el foment de la promoció de la salut a través 
d’una sexualitat i afectivitat saludable. 

Objectius
1. Potenciar la sexualitat i l’afectivitat positiva.
2. Treballar habilitats socials.
3. Conèixer conceptes bàsics sobre drogues.
4. Conèixer els recursos de la ciutat i les comarques.
5. Potenciar les habilitats socials en els/les educadors/es per poder tenir eines i estratègies per 
afrontar situacions relacionades amb conductes de risc i fomentar la promoció de la salut. 

Continguts
- Factors de risc i de protecció dels/les joves.
- Conceptes bàsics sobre drogues i sexualitat.
- Recursos de la ciutat i de les comarques.
- L’oci i el temps lliure.
- Casos pràctics.

Espai i material
Espai: sala polivalent, aula o Oficina Jove de la Noguera.
Material: ordinadors, projector i fulls amb diferents activitats.

Durada 
10 hores.

Cost 
Per determinar.

Entitat gestora 
Associació Antisida de Lleida
C. de Lluís Besa, 17, baixos - 25002 Lleida
Contacte: tècnica Promoció Salut (973 261 111)
serveinoguera@gmail.com / joves@antisidalleida.org 
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ASSOCIACIÓ ANTISIDA LLEIDA

CURS D'AFECTIVITAT
I SEXUALITAT POSITIVA



Nom
DROGUES

Persones destinatàries
Alumnat de secundària de segon cicle (3r i 4t d'ESO) i batxillerat.

Descripció
A través d'un powerpoint es van introduint diferents conceptes que es porten a la pràctica amb 
dinàmiques de grup. Es fan qüestionaris per desmitificar mites i per parlar sobre els hàbits poc 
saludables i riscos associats amb les drogues.

Objectius
1. Sensibilitzar els joves sobre els riscos i les conseqüències del consum de drogues i minimitzar 
els riscos associats al consum. 
2. Discriminar les raons del consum i ser crítics amb la pressió social.
3. Ser conscients que estem consumint drogues. 

Continguts
- Conceptes bàsics sobre drogues.
- Tipus de drogues.
- Prevenció del consum.

Espai i material
Espai: aula centre educatiu.
Material: ordinador, projector, paper mural i retoladors.

Durada
1 hora.

Cost
5 euros si es fa a Balaguer i 10 euros a la comarca.

Entitat gestora
Creu Roja Joventut a la Noguera
Ctra. C 13 Km. 31 - 25600 Balaguer
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796/ 669 807 446) o viarjo@cruzroja.es
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CREU ROJA A LA NOGUERA

DROGUES



90

PROGRAMES
I TALLERS EDUCATIUS

EDUCACIÓ NO FORMAL



Nom
DONES I QUALITAT DE VIDA

Persones destinatàries
Dones en edat fèrtil, menopausa i postmenopausa.

Descripció
El taller està format per dos sessions informatives amb debat i diferents dinàmiques.

Objectius
1. Informar sobre les mesures de prevenció eficient específiques per a la dona.
2. Educar en la necessitat de realitzar-les.
3. Millorar la qualitat de vida de les dones en l'etapa de la menopausa i a les que potencialment  
poden tenir incontinència urinària.

Continguts
- La prevenció en la dona: càncer de mama, de coll d'úter i d'endometri. Autopalpació mamària.
-  Menopausa  saludable,  una  etapa  de  la  vida;  alimentació,  exericici,  prevenció,  osteoporosi, 
incontinència urinària, exercicis de Kegel.

Espai i material
Espai: sala d'educació de l'ABS d'Artesa de Segre.
Material: educatiu.

Durada
Dos sessions de 2 hores.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre 
C. de  Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE

DONES I
QUALITAT DE VIDA



Nom 
EDUCANT LES EMOCIONS

Persones destinatàries
Joves i associacions de mares i pares d'alumnes.

Descripció
A partir del joc es treballa la identificació de les emocions.

Objectius 
1. Desmuntar la creença social que fa que es prohibeixi als nens, als joves i als homes mostrar les 
emocions.  
2. Identificar i reflexionar sobre les emocions (alegria, estimació, ràbia, tristesa i por).
3. Expressar i compartir situacions on s'hagin sentit aquestes emocions.
4. Recuperar el joc.

Continguts 
El taller pretén respondre les preguntes “Per què s'han de conèixer les emocions?” i “Per què se'n 
parla tant?”. 

Espai i material 
Espai: una sala amb cadires en rotllana. 

Durada
60-90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

EDUCANT
LES EMOCIONS



Nom 
ASSESSORIA DE SALUT ON-LINE

A qui s’adreça
Joves i adolescents de la comarca de la Noguera.

Horari d'atenció
Continuat.

Descripció
L'Assessoria de Salut On-Line és un servei de l'Oficina Jove de la Noguera per a joves que vulguin 
resoldre dubtes sobre temes de salut, sexualitat, alimentació, etc.

Objectius
1. Atansar als joves els recursos necessaris.
2. Oferir respostes als dubtes dels joves en matèria de salut.
3. Acompanyar el jovent en el seu desenvolupament.

Cost
Servei públic i gratuït.

Entitat gestora
Oficina Jove de la Noguera
Ctra. de Camarasa, 7 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica de Salut (973 447 570) o salut.noguera@oficinajove.cat 
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OFICINA JOVE DE LA NOGUERA

ASSESSORIA
DE SALUT ON-LINE



Nom 
ASSESSORIA DE SALUT PRESENCIAL

A qui s’adreça
Joves i adolescents de la comarca de la Noguera.

Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 10.30 h i de 13.30 h.
Dijous de 17.00 h a 20.00 h.

Descripció
L'Assessoria de Salut presencial és un servei de l'Oficina Jove de la Noguera per a joves que 
vulguin resoldre dubtes sobre temes de salut, sexualitat, alimentació, etc.

Objectius
1. Atansar als joves els recursos necessaris.
2. Oferir respostes als dubtes dels joves en matèria de salut.
3. Acompanyar el jovent en el seu desenvolupament.

Cost
Servei públic i gratuït.

Entitat gestora
Oficina Jove de la Noguera
Ctra. de Camarasa, 7 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica de Salut (973 447 570) o salut.noguera@oficinajove.cat 

94

OFICINA JOVE DE LA NOGUERA

ASSESSORIA
DE SALUT PRESENCIAL



Nom
DINAMITZACIÓ DE LES EXPOSICIONS EN MATÈRIA DE SALUT

Persones destinatàries
Joves i adolescents de la comarca de la Noguera.

Descripció
Dinamització i realització de tallers de formació, prevenció i sensibilització complementaris a les 
exposicions en matèria de salut.

Objectius
1. Desmuntar tòpics sobre conductes de risc.
2. Promoure estils de vida saludable, mitjançant accions preventives, educatives i de promoció de 
la salut per poder millorar el nivell de salut.
3. Fomentar una actitud crítica enfront la salut i el medi que ens envolta.
4. Donar resposta a les diferents demandes d'informació.

Continguts
La temàtica dels tallers van relacionades amb la temàtica de les exposicions que l'Oficina Jove de 
la Noguera posarà a l'abast dels usuaris.

Espai i material
Espai: sala amb cadires per a les persones assistents i espai per a muntar l'exposició, o Oficina 
Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
1 hora.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Oficina Jove de la Noguera
Ctra. de Camarasa, 7 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica de Salut (973 447 570) o salut.noguera@oficinajove.cat 
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DINAMITZACIÓ DE LES
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Nom 
SEXE SEGUR

Persones destinatàries 
Persones amb discapacitats física i/o psíquica, i/o els seus familiars i/o educadors/es.

Descripció 
Intervencions  per  a  persones  amb  discapacitat  intel·lectual  i/o  física,  adaptades  per  treballar 
l’afectivitat i la sexualitat positiva i fomentar conductes saludables. 

Objectius 
1. Normalitzar la sexualitat i l'afectivitat de les persones amb discapacitat.
2. Proporcionar informació i educació afectivosexual.
3. Desmitificar falses creeences sobre la sexualitat i les persones amb discapacitat.

Continguts 
Segons les necessitats de cada grup, els continguts s’adaptaran a la demanda realitzada, tenint 
sempre com a eix de treball el foment de les habilitats.

Espai i material
Espai: sala polivalent o Oficina Jove de la Noguera.
Material: fulls amb diferents activitats i gegants encantats.

Durada 
Entre 1 hora i 30 minuts i 2 hores.

Cost
Per determinar.

Entitat gestora 
Associació Antisida de Lleida
C. de Lluís Besa, 17, baixos - 25002 Lleida
Contacte: tècnica Promoció Salut (973 261 111)
serveinoguera@gmail.com / joves@antisidalleida.org  
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Nom 
PRESERVA'T

Persones destinatàries 
Joves a partir de 16 anys tant d’educació formal com no formal.

Descripció 
Taller participatiu que pretén promoure una actitud crítica davant les relacions sexuals. A través de 
la desmitificació de falses creences es promociona l’ús del preservatiu i la col·locació correcta.

Objectius
1. Sensibilitzar sobre els riscos i les conseqüències de les infeccions sexualment transmissibles.
2. Promoure l’actitud crítica davant les conductes de risc relacionades amb la sexualitat.
3. Reflexionar sobre la percepció d'invulnerabilitat dels/les joves. 
4. Maximitzar els avantatges del preservatiu i minimitzar els riscos. 
5. Proporcionar informació teòrica i pràctica sobre la correcta col·locació del preservatiu. 

Continguts
- Influència dels rols sexuals en la presa de decisions.
- Mites de la sexualitat.
- La comunicació en les relacions interpersonals.
- VIH/sida i vies de transmissió.
- Avantatges i inconvenients de l’ús dels preservatius. 

Espai i material
Espai: aula polivalent o Oficina Jove de la Noguera.
Material: gegants encantats, preservatius masculins, femenins i lubrificants. Fulls amb diferents 
activitats (mites sexualitat, avantatges i inconvenients de l'ús del preservatiu).

Durada 
2 hores.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Associació Antisida de Lleida
C. de Lluís Besa, 17, baixos- 25002 Lleida
Contacte: tècnica Promoció Salut (973 26 11 11)
serveinoguera@gmail.com / joves@antisidalleida.org
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Nom
SOM.NIT. PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS EN EL CONSUM DE DROGUES

Persones destinatàries
Adolescents i joves.

Descripció
S'ofereixen taules informatives sobre drogues dirigides a població jove, proves d'alcoholemia i es 
fan qüestionaris d'hàbits tòxics. Aquestes activitats formen part del projecte SOM.NIT que busca 
sensibilitzar i informar en espais d'oci nocturn.

Objectius
1. Prevenir el consum de drogues en la població adolescent i jove i fer conèixer els riscos derivats 
del consum d'aquestes substàncies.

Continguts
- Drogues..
- Noves addiccions.
- Riscos del consum. 
 
Espai i material
Segons demanda i espais d'oci nocturn.

Durada
Les taules SOM.NIT duren 4 hores mínim.
 
Cost
SOM.NIT està subvencionat per la Generalitat en espais d'oci privat.
 
Entitat gestora
Creu Roja Joventut a la Noguera
Ctra. C 13 Km. 31- 25600 Balaguer
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796/ 669 807 446) o viarjo@cruzroja.es
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SOM.NIT. PREVENCIÓ I REDUCCIÓ
DE RISCOS EN EL CONSUM DE DROGUES



Nom
EDUCACIÓ PER A LA SALUT PER ÀMBITS NO FORMALS

Persones destinatàries
Associacions o entitats que treballin amb infants i joves, AMPA o població interessada.

Descripció
S'ofereixen  taules  informatives,  tallers,  debats,  etc.  sobre  temes  de  salut  similars  als  que 
proposem per a primària i secundària adaptats als grups que ho sol·licitin i al tipus de població que 
s'atén. També es poden fer sessions per a AMPA o població interessada.

Objectius
1. Sensibilitzar i informar sobre temes diferents de salut i riscos associats a mals hàbits.
2. Prevenir actituds nocives per a la salut.
3. Parlar i crear debat sobre com afrontar la nostra salut i com transmetre-la als nostres infants i 
joves.
4. Aclarir dubtes, donar estratègies i tranquil·litat als pares i mares per parlar sobre temes de salut 
amb els seus fills/es.

Continguts
Drogues, noves addiccions, riscs del consum, sexualitat, VIH, anticonceptius, TCA i alimentació, 
autoestima  i  autoconcepte,  educació  emocional,  canvis  en  l'adolescència,  com  afrontar-los, 
assetjament escolar, etc.

Espai i material
Segons demanda.

Durada
1 hora.

Cost
Per pactar.

Entitat gestora
Creu Roja Joventut a la Noguera
Ctra. C 13 Km. 31 - 25600 Balaguer
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796/669 807 446) o viarjo@cruzroja.es
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PER A PROFESSORAT



Nom
TALLER DE PRIMERS AUXILIS

Persones destinatàries
Professorat, adolescents i pares.

Descripció
Taller participatiu de primers auxilis.

Objectius
1. Proporcionar coneixements bàsics de primers auxilis. 

Continguts
- Tècniques de primers auxilis.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: audiovisual d'educació i ninot per a fer pràctiques.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre 
C. de Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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TALLER DE
PRIMERS AUXILIS



Nom
TALLER DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Persones destinatàries
Alumnat de primària i secundària, docents, i pares i mares dels centres d'ensenyament.

Descripció
Realització de tallers de formació, prevenció i sensibilització. 

Objectius
1. Desmuntar tòpics i estereotips sexistes.
2. Promoure nous imaginaris de relacions igualitàries i no discriminatòries per raó de sexe.
3. Treballar en la prevenció de les relacions abusives de parella. 
4.  Identificar  i  detectar  la  violència  de  gènere  en  l'àmbit  comunitari,  familiar,  als  mitjans  de 
comunicació, a les xarxes socials, etc. 

Continguts
La temàtica dels tallers és coeducació (la igualtat d'oportunitats, la perspectiva de gènere i la no 
discriminació per raó de sexe), l'ús no sexista del llenguatge, i la violència de gènere.

Espai i material
Espai: una sala amb cadires per a les persones assistents o Oficina Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
De 60 a 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

TALLER DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT
I PREVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE



Nom
TALLER DE LES EXPOSICIONS DE l'ICD

Persones destinatàries
Alumnat de primària i secundària, docents, i pares i mares dels centres d'ensenyament.

Descripció
Tallers de formació, prevenció i sensibilització complementaris a les exposicions de l'Institut Català 
de les Dones (ICD).

Objectius
1. Desmuntar tòpics i estereotips sexistes.
2. Promoure nous imaginaris de relacions igualitàries i no discriminatòries per raó de sexe.
3. Treballar en la prevenció de les relacions abusives de parella. 
4.  Identificar  i  detectar  la  violència  de  gènere  en  l'àmbit  comunitari,  familiar,  als  mitjans  de 
comunicació, a les xarxes socials, etc. 

Continguts
La temàtica dels tallers va relacionada amb la temàtica de les exposicions que l'Institut Català de 
les Dones posa a l'abast dels centres educatius (www.gencat.cat/icdones).

Espai i material
Espai: sala amb cadires per a les persones assistents i espai per a muntar l'exposició, o Oficina 
Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
De 60 a 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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TALLER DE LES 
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Nom 
JORNADA DE FORMACIÓ EN HABILITATS PER A LA VIDA I PREVENCIÓ DE CONDUCTES 
DE RISC

Persones destinatàries 
Professors/es i educadors/es de centres eductius de secundària de Lleida i comarques. 

Descripció 
Espai  de trobada de professionals  de l’àmbit  educatiu  on es planteja una intervenció teòrica i 
pràctica per oferir eines i recursos que puguin fer servir en l’àmbit formal amb el seu alumnat i  
treballar la promoció de la salut i la prevenció  de conductes de risc.

Objectius 
1.  Oferir  un  marc  de  formació  continuada  als  equips  educatius  dels  centres  en  l’àmbit  de 
l’educació per a la salut. 

Continguts 
Per saber els continguts específics de la formació cal consultar el programa de cada curs. 

Espai i material
Espai: sala polivalent, aula o Oficina Jove de la Noguera.
Material: ordinadors, projector, pissarra i fulls amb diferents activitats.

Durada 
5 hores.

Cost
Per determinar.

Entitat gestora 
Associació Antisida de Lleida
C. de Lluís Besa, 17, baixos - 25002 Lleida
Contacte: tècnica Promoció Salut (973 26 11 11)
serveinoguera@gmail.com / joves@antisidalleida.org 
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FORMACIÓ

PER A MARES I PARES



Nom
DORMIR BÉ I MENJAR BÉ

Persones destinatàries
Pares i mares de joves i adolescents i AMPA.

Descripció
Xerrada informativa, debat i torn de paraula.

Objectius
1. Fomentar hàbits de descans i d'alimentació saludables entre els fills i les filles adolescents.
2. Educar els i les adolescents amb informació, pautant l'aprenentatge i donant la importància que 
cal a aquest tema.
3. Donar a conèixer el programa Salut i Escola i Consulta Oberta.

Continguts
- Hàbits de son dels i les adolescents.
- Conseqüències de no dormir bé.
- Adquisició d'hàbits per dormir bé.
- Què és menjar bé?
- La piràmide alimentària
- Conductes de risc: anorèxia i bulímia.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

DORMIR BÉ
I MENJAR BÉ



Nom
PREVENCIÓ EN EL CONSUM D'ALCOHOL

Persones destinatàries
Pares i mares de joves i adolescents i AMPA.

Descripció
El taller s'estructura en sessions teòriques i pràctiques, en format xerrada i amb suport de material  
educatiu.

Objectius
1. Oferir a les mares i pares eines per abordar situacions quotidianes relacionades amb l'educació 
dels  fills  i  filles,  així  com  informació  general  sobre  l'alcohol  i  l'adolescència,  facilitant  la 
comunicació en la família.
2. Donar a conèixer el programa Salut i Escola i Consulta Oberta. 

Continguts
- L'adolescència: com són els /les adolescents? Quan i per què comencen a beure?
- Quina quantitat i com beuen?
- Família, adolescència i alcohol.
- Notes breus sobre l'alcohol.
- Dubtes i preguntes.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

PREVENCIÓ EN EL
CONSUM D'ALCOHOL



Nom
PARLAR DE SEXUALITAT A CASA

Persones destinatàries
Pares i mares de joves i adolescents i AMPA.

Descripció
Taller – xerrada participativa, que convida al debat i la discussió entre tots els participants.

Objectius
1. Aproximar la realitat del jovent a les famílies.
2. Potenciar la comunicació entre el jovent i les seves famílies.
3. Sensibilitzar les famílies de la importància de l'educació sexual, tant dintre com fora de l'àmbit 
escolar.
4. Donar a conèixer el programa Salut i Escola i Consulta Oberta.

Continguts
- Presentació dels tallers al 1r i 2n Cicle d'ESO (continguts i metodologia).
- Dubtes que plantegen els i les joves.
- Mites respecte a la sexualitat i l'afectivitat.
- Estratègies per parlar el tema amb els fills i les filles. 

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

PARLAR DE 
SEXUALITAT A CASA



Nom
ELS CANVIS A L'ADOLESCÈNCIA

Persones destinatàries
Pares i mares de joves i adolescents i AMPA.
 
Descripció
El taller es treballarà a partir d'una explicació breu del tema, i s'establirà una dinàmica de debat 
entre els assistents.

Objectius
1. Entendre el procés de canvi que aquesta etapa de la vida comporta.
2. Donar a conèixer el programa Salut i Escola i Consulta Oberta.

Continguts
- Canvis en el cos, la seva imatge i la identitat sexual.
- Canvis en les relacions entre pares/mares i fills/filles, conflictes derivats de la necessitat al mateix 
temps d'independència i dependència.
-  Canvis  en les relacions socials:  importància de les amistats,  nous llaços afectius i  primeres 
trobades amb l'altre sexe.
- Projectes de futur: il·lusions i pors.
- Obstacles i dificultats en aquest procés.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ELS CANVIS
A L'ADOLESCÈNCIA



Nom
ALIMENTACIÓ SALUDABLE I ACTIVITAT FÍSICA

Persones destinatàries
Dirigit a pares i mares i a les AMPA.

Descripció
Taller basat en la informació i la identificació dels aliments dintre de la Piràmide dels Aliments i la 
necessitat de fer exercici físic de forma continuada. Conscienciar els pares del primer àpat del dia: 
l'esmorzar a casa.

Objectius
1. Facilitar informació dels hàbits saludables per un millor benestar.
2.  Prendre consciència  de la  importància  d'una alimentació  equilibrada  i  la  seva relació  amb 
l'activitat física.
3. Potenciar l'esmorzar saludable a casa/escola.
4. Ser conscient de la importància d'un bon esmorzar i de no sopar gaire tard.
5. Aprendre a respectar la sequència dels àpats diaris.
6. Reflexionar sobre les conseqüències que poden tenir en la població les alteracions nutricionals i 
d'activitat física (sobrepès, obesitat, etc.) i també sobre la necessitat d'un bon descans, higiene, 
etc.

Continguts
- Piràmide dels aliments i activitat física.
- Roda dels aliments.
- L'esmorzar saludable i distribució.
- Alteracions nutricionals (sobrepès, obesitat, etc.).
- Hàbits: higienes, descans, etc.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

ALIMENTACIÓ SALUDABLE
I ACTIVITAT FÍSICA



Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat

Nom
QUAN... COM... I PER QUÈ... ELS BONS HÀBITS!!!

Persones destinatàries
Pares i mares d'infants d'educació infantil i primària i AMPA.

Descripció
Xerrada informativa, debat i torn de paraula.

Objectius
1. Donar eines per afavorir l'adquisició d'hàbits saludables.
2. Donar a conèixer el programa Salut i Escola i Consulta Oberta.

Continguts
- Higiene, descans, lleure, esport, etc.
- Tenir cura d'un mateix.
- Ordre.
- Convivència i respecte.
- Aprendre a jugar i a manifestar-se en grup.
- Potenciar l'autonomia personal.
- Posar límits.
- Les noves tecnologies (TV,Internet, etc.).
- Com evitar perills.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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QUAN... COM... I PER QUÈ...
ELS BONS HÀBITS!!!



Nom
PRIMERS AUXILIS

Persones destinatàries
Pares i mares d'infants d'educació infantil i primària i AMPA.

Descripció
Xerrada informativa sobre nocions bàsiques de les primeres cures.

Objectius
1. Ensenyar els pares a afrontar els accidents domèstics i qualsevol emergència.
2. Conscienciar el grup sobre la necessitat d'afrontar amb serenitat i eficàcia la situació d'urgència, 
establint una relació adequada amb les persones implicades.
3. Donar a conèixer els programes Salut i Escola i  Consulta Oberta.

Continguts
- Què és més important que la salut dels nostres fills?
- Què són els primers auxilis?
- Com hem d'actuar davant un ennuegament, una cremada, un cop o una hemorràgia?
- Què no ens pot faltar a la farmaciola?

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP Balaguer
Pg. d'Àngel Guimerà, 22 - 25600 Balaguer (973 447 714)
Contacte: Carmen Gómez Seara (629 846 619) o cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT DE BALAGUER

PRIMERS
AUXILIS



Nom
TALLER DE PRIMERS AUXILIS

Persones destinatàries
Docents, adolescents i pares i mares.

Descripció
Taller participatiu de primers auxilis.

Objectius
1. Proporcionar coneixements bàsics de primers auxilis. 

Continguts
- Tècniques de primers auxilis.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu.
Material: audiovisual d'educació i ninot per a fer pràctiques.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre 
C. de Guimerà, 6 25730 - Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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TALLER DE
PRIMERS AUXILIS



Nom
LA TEVA SALUT DEPÈN DE TU

 
Persones destinatàries
Alumnes d'ESO i AMPA escolars.

Descripció
Xerrada col·loqui sobre la salut i els estils de vida saludables.

Objectius
Promocionar estils de vida saludables; alimentació i exercici físic. 

Continguts
- Alimentació equilibrada.
- Tipus de coccions.
- Mites sobre els aliments.
- Exercici físic.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu. 
Material: per determinar.

Durada
1 hora i 30 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
CAP d'Artesa de Segre
C. de Guimerà, 6 - 25730 Artesa de Segre
Contacte: Pilar Serra (973 402 196) o pserra.lleida.ics@gencat.cat
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ÀREA BÀSICA DE SALUT D'ARTESA DE SEGRE

LA TEVA SALUT
DEPÈN DE TU



Nom
INTERNET SEGURA PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR
 
Persones destinatàries
Alumnes d'educació secundària, batxillerat, CF grau mitjà, professorat, mares i pares.
 
Descripció
Xerrada informativa relacionada amb el món d'Internet; avantatges i desavantatges.
 
Objectius
Fomentar una navegació segura per Internet per als infants, adolescents i pares i mares.

Continguts
- Avantatges i desavantatges de l'ús d'Internet.
- Qüestions legals.
- La contrasenya, els virus, els xats, etc.
- Consells per a infants i adolescents.
- Consells per a educadors, mares i pares.
 
Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.
 
Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.
 
Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km 1,5 - 25740 Ponts
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA

INTERNET SEGURA PER
A LA PROTECCIÓ DEL MENOR



Nom
INTERNET SEGURA. LES XARXES SOCIALS
 
Persones destinatàries
Alumnes d'educació secundària, batxillerat, CF grau mitjà, professorat, mares i pares.
 
Descripció
Xerrada informativa relacionada amb el món d'Internet.
 
Objectius
1. Informar els joves sobre les xarxes socials.
2. Fer un bon ús de les eines d'Internet.
 
Continguts
- Què és una xarxa social?
- Com funcionen les xarxes socials a Internet?
- Riscos de les xarxes socials.
- Principals delictes a l'entorn de les xarxes socials.
- Consells per a la utilització responsable de les xarxes socials.
 
Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.
 
Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.
 
Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km 1,5 - 25740 Ponts
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA

INTERNET SEGURA.
LES XARXES SOCIALS



Nom
DROGUES I LLEIS

Persones destinatàries
Alumnes de secundària, batxillerat, CF de grau mitjà, mares i pares.

Descripció
Xerrada informativa adreçada a alumnes per tal de resoldre tots els dubtes relacionats amb algun 
comportament dels menors i segons les seves possibles experiències personals.

Objectius
Informar els joves de les conseqüències penals del consum de drogues.

Continguts
- Què són les drogues?
- Les drogues legals i i·legals.
- La normativa vigent en drogues legals i il·legals a Catalunya.
- El consum, la tinença o possessió en lloc, via, establiment o transport públic.
- El delicte de tràfic o afavoriment del consum de drogues i/o substàncies estupefaents.
- Actuació en funció de detecció d'algun delicte o infracció administrativa.
- Consum de droga i conducció.

Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.

Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km 1,5 - 25740 Ponts
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA

DROGUES
I LLEIS



Nom
MOBILITAT SEGURA
 
Persones destinatàries
Per a pares i mares.
 
Descripció
Xerrada – col·loqui sobre les conductes de risc que hi ha quan es circula com a vianant, ciclista, 
conductor o passatger, remarcant la circulació en companyia d'infants.
 
Objectius / Continguts
1. En coordinació amb el Servei Català de Trànsit, s’han dissenyat un tipus d’activitats formatives 
que tenen per objectiu  conscienciar  els  pares i  mares sobre la importància de transmetre als 
infants i joves pautes de conducta encaminades a una cultura de la seguretat vial.
2. Es pretén que els responsables de l’educació dels infants i els joves interioritzin les pautes de 
mobilitat segura que contribuiran a la millora de la seguretat viària d’ells mateixos i també dels 
seus fills. D’aquesta manera també s’estarà establint una bona base per al futur, en generar en els 
nens una dinàmica de comportament segur.
 
Espai i material
Espai: aula del centre educatiu o Oficina Jove de la Noguera.
Material: projector i ordinador.
 
Durada
Entre 60 i 90 minuts.

Cost
Gratuït.
 
Entitat gestora
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior - Direcció General de la Policia
Mossos d'Esquadra
Comissaria de Balaguer: Pg. d'Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer
Comissaria de Ponts: Ctra. de Barcelona, Km 1,5 - 25740 Ponts 
Contacte: Oficina Relació Comunitat. ORC (973 457 700) o  itpg617@gencat.cat 
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MOSSOS D'ESQUADRA

MOBILITAT
SEGURA



Nom
TALLER DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Persones destinatàries
Alumnat de primària i secundària, docents, i pares i mares dels centres d'ensenyament.

Descripció
Tallers de formació, prevenció i sensibilització. 

Objectius
1. Desmuntar tòpics i estereotips sexistes.
2. Promoure nous imaginaris de relacions igualitàries i no discriminatòries per raó de sexe.
3. Treballar en la prevenció de les relacions abusives de parella. 
4.  Identificar  i  detectar  la  violència  de  gènere  en  l'àmbit  comunitari,  familiar,  als  mitjans  de 
comunicació, a les xarxes socials, etc. 

Continguts
La temàtica dels tallers és coeducació (la igualtat d'oportunitats, la perspectiva de gènere i la no 
discriminació per raó de sexe), l'ús no sexista del llenguatge, i la violència de gènere.

Espai i material
Espai: una sala amb cadires per a les persones assistents o Oficina Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
De 60 a 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

TALLER DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT 
I PREVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE



Nom
TALLER DE LES EXPOSICIONS DE l'ICD

Persones destinatàries
Alumnat de primària i secundària, docents, i pares i mares dels centres d'ensenyament.

Descripció
Tallers de formació, prevenció i sensibilització complementaris a les exposicions de l'Institut Català 
de les Dones (ICD).

Objectius
1. Desmuntar tòpics i estereotips sexistes.
2. Promoure nous imaginaris de relacions igualitàries i no discriminatòries per raó de sexe.
3. Treballar en la prevenció de les relacions abusives de parella. 
4.  Identificar  i  detectar  la  violència  de  gènere  en  l'àmbit  comunitari,  familiar,  als  mitjans  de 
comunicació, a les xarxes socials, etc. 

Continguts
La temàtica dels tallers van relacionades amb la temàtica de les exposicions que l'Institut Català 
de les Dones posa a l'abast dels centres educatius (www.gencat.cat/icdones).

Espai i material
Espai: sala amb cadires per a les persones assistents i espai per a muntar l'exposició, o Oficina 
Jove de la Noguera.
Material: ordinador, projector, pantalla, altaveus, accés a Internet (en algunes ocasions).

Durada
De 60 a 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 – 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA NOGUERA

TALLER DE LES 
EXPOSICIONS DE L'ICD



Nom 
EDUCANT LES EMOCIONS

Persones destinatàries
Joves i associacions de mares i pares d'alumnes.

Descripció
A partir del joc es treballa la identificació de les emocions.

Objectius 
1. Desmuntar la creença social que fa que es prohibeixi als nens, als joves i als homes mostrar les 
emocions.  
2. Identificar i reflexionar sobre les emocions (alegria, estimació, ràbia, tristesa i por).
3. Expressar i compartir situacions on s'hagin sentit aquestes emocions.
4. Recuperar el joc.

Continguts 
El taller pretén respondre les preguntes “Per què s'han de conèixer les emocions?” i “Per què se'n 
parla tant?”. 

Espai i material 
Espai: una sala amb cadires en rotllana. 

Durada
De 60 a 90 minuts.

Cost
Gratuït.

Entitat gestora
Consell Comarcal de la Noguera - SIAD
Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica del SIAD (973 448 933) o siad@ccnoguera.cat
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EDUCANT
LES EMOCIONS



Nom 
ASSESSORIA DE SALUT ON-LINE

A qui s’adreça
Joves i adolescents de la comarca de la Noguera.

Horari d'atenció
Continuat.

Descripció
L'Assessoria de Salut On-Line és un servei de l'Oficina Jove de la Noguera per a joves que vulguin 
resoldre dubtes sobre temes de salut, sexualitat, alimentació, etc.

Objectius
1. Atansar als joves els recursos necessaris.
2. Oferir respostes als dubtes dels joves en matèria de salut.
3. Acompanyar el jovent en el seu desenvolupament.

Cost
Servei públic i gratuït.

Entitat gestora
Oficina Jove de la Noguera
Ctra. de Camarasa, 7 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica de Salut (973 447 570) o salut.noguera@oficinajove.cat 
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OFICINA JOVE DE LA NOGUERA

ASSESSORIA
DE SALUT ON-LINE



Nom 
ASSESSORIA DE SALUT PRESENCIAL

A qui s’adreça
Joves i adolescents de la comarca de la Noguera.

Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 10.30 h i de 13.30 h.
Dijous de 17.00 h a 20.00 h.

Descripció
L'Assessoria de Salut presencial és un servei de l'Oficina Jove de la Noguera per a joves que 
vulguin resoldre dubtes sobre temes de salut, sexualitat, alimentació, etc.

Objectius
1. Atansar als joves els recursos necessaris.
2. Oferir respostes als dubtes dels joves en matèria de salut.
3. Acompanyar el jovent en el seu desenvolupament.

Cost
Servei públic i gratuït.

Entitat gestora
Oficina Jove de la Noguera
Ctra. de Camarasa, 7 - 25600 Balaguer
Contacte: tècnica de Salut (973 447 570) o salut.noguera@oficinajove.cat 
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OFICINA JOVE DE LA NOGUERA

ASSESSORIA 
DE SALUT PRESENCIAL



Nom 
MONEO

Persones destinatàries 
Pares i mares.

Descripció 
Taller participatiu de formació per millorar les estratègies i habilitats educatives dels pares i mares 
per poder fomentar conductes saludables en els/les seus/seves fills/es, la comunicació a la família 
i la prevenció de conductes de risc relacionades amb l’ús de les drogues i la sexualitat de risc. 

Objectius 
1. Millorar les habilitats dels pares i les mares per afrontar situacions educatives conflictives.
2.  Proporcionar  als  pares  i  les  mares  estratègies  educatives  per  prevenir  conductes  de  risc 
associades a les drogues i a la sexualitat.
3. Crear un espai de diàleg i reflexió amb altres pares i mares.

Continguts
- Factors de risc i protecció en les conductes de risc.
- Informació general sobre drogues i VHI/sida, embarassos no desitjats.
- La comunicació, les pautes i la família.
- Exercicis pràctics. 

Espai i material
Espai: aula polivalent o Oficina Jove de la Noguera.
Material: ordinador, fulls amb diferents activitats.

Durada 
2 sessions de 2 hores cada sessió.

Cost
120 euros.

Entitat gestora 
Associació Antisida de Lleida
C. de Lluís Besa, 17, baixos - 25002 Lleida
Contacte: tècnica Promoció Salut (973 26 11 11)
serveinoguera@gmail.com / joves@antisidalleida.org 
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ASSOCIACIÓ ANTISIDA LLEIDA

MONEO



Nom
EDUCACIÓ PER A LA SALUT PER ÀMBITS NO FORMALS

Persones destinatàries
Associacions o entitats que treballin amb infants i joves, AMPA o població interessada.

Descripció
S'ofereixen  taules  informatives,  tallers,  debats,  etc.  sobre  temes  de  salut  similars  als  que 
proposem per a primària i secundària adaptats als grups que ho sol·licitin i al tipus de població que 
s'atén. També es poden fer sessions per a AMPA o població interessada.

Objectius
1. Sensibilitzar i informar sobre temes diferents de salut i riscos associats a mals hàbits.
2. Prevenir actituds nocives per a la salut.
3. Parlar i crear debat sobre com afrontar la nostra salut i com transmetre-la als nostres infants i 
joves.
4. Aclarir dubtes, donar estratègies i tranquil·litat als pares i mares per parlar sobre temes de salut 
amb els seus fills/es.

Continguts
Drogues, noves addiccions, riscs del consum, sexualitat, VIH, anticonceptius, TCA i alimentació, 
autoestima  i  autoconcepte,  educació  emocional,  canvis  en  l'adolescència  i  com  afrontar-los, 
assetjament escolar, etc.

Espai i material
Segons demanda.

Durada
1 hora.

Cost
Per pactar.

Entitat gestora
Creu Roja Joventut a la Noguera
Ctra. C 13, Km 31 - 25600 Balaguer
Contacte: Vicky Armingol (973 445 796/669 807 446) o viarjo@cruzroja.es
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EDUCACIÓ PER A LA SALUT
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