II JORNADA DE PROMOCIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SALUT EN ELS CENTRES
EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS
“ELS NOUS REPTES EN L’EDUCACIÓ”
Aquesta Jornada pretén crear un espai de trobada i reflexió entre els professionals de
l'educació, sanitaris i altres agents comunitaris sobre els valors i estratègies que promouen
la salut i el benestar en els centres educatius i sobre la importància de la participació de
tota la comunitat educativa.
Dirigit a
 Professors dels centres que participen en el Programa de Centres Educatius
Promotors de la Salut (CEPS) i altres centres educatius.


Altres professionals interessats en la promoció de la salut en l’entorn educatiu.

 Membres de la comunitat educativa.
Objectius
— Presentar i difondre el Programa de Centres Educatius Promotors de Salut.
— Reflexionar sobre la participació de tota la comunitat educativa (docents/no
docents, alumnes i les seves famílies) com a determinant dels centres educatius
promotors de salut.
— Ressaltar la importància de la col·laboració amb els recursos comunitaris per crear
entorns que promoguin la salut i el benestar en els centres educatius.
— Facilitar un espai per a l’intercanvi d’experiències dels centres educatius que han
participat en el projecte CEPS.
— Reconèixer les bones pràctiques en promoció de la salut dels centres educatius de
les Illes Balears.
Organització
Conselleria d’Educació i Universitat i Conselleria de Salut.
Lloc
Saló d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus UIB. Palma
Data
10 de novembre de 2016

Inscripcions
La inscripció s’ha de fer a través del web:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq1t482gTHH25j0bnogyI_QevI283TxtfRpSNJoqzO2y5Kg/viewform>

Els docents s’hi han d’inscriure en el Portal del Personal:
<http://portaldelpersonal.caib.es> en el menú principal de l’esquerra trobareu Formació
dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau DG DE F. PROFESSIONAL I F. DEL
PROFESSORAT.
Nombre de places limitat a l’aforament de la seu.
Informació i enviament de pòsters
Es poden presentar pòsters sobre activitats o projectes de promoció i educació per a la
salut als centres educatius de les Illes Balears.
Normes de participació en el document adjunt.

Comitè Organitzador/Científic
Juana Mª Arbona, DG d’Innovació i Comunitat Educativa
Miquela Sastre Vidal, DG d’Innovació i Comunitat Educativa
Clara Vidal Thomàs, Gabinet Tècnic de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca
Katya Molynas Mut, Gerència d’Atenció Primària de Mallorca
Lucía Moreno Sancho, CS Son Cladera
Margalida Ordinas Vaquer, DG de Salut Pública i Participació
Cristina Mayol Quetglas, DG de Salut Pública i Participació
Elena Cabeza Irigoyen, DG de Salut Pública i Participació
Elena Tejera Rifé, DG de Salut Pública i Participació
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Recepció.
Inauguració.
Taula: “Els nous reptes en l’educació”.
 CEIP La Biznaga, Málaga. Mª José Parages.
 Institut de Sils, Girona. Albert Pons.
 IES Santanyí, Mallorca. Berenice de Lorenzo.
“Presentació del Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut
(CEPS)”.
Elena Tejera, Direcció General de Salut Pública i Participació.
“L’atenció sanitària en els centres educatius”.
M. Antònia Font, directora d’Infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de
Mallorca.
Pausa.
Intercanvi d’experiències dels centres educatius promotors de la salut.
 IES l’Algarb. “La comissió de salut, element clau en l’organització dels
centres educatius promotors de la salut”.
 IES Porto Cristo. “El policia tutor com a agent de salut”.
 Comissió Municipal d’Educació, Salut i Serveis Socials de Binissalem.
“La ciutat educativa, experiència comunitària”.
 CEIP Xaloc. “Abordatge dels problemes de salut dels alumnes en el
centre”.
 CS Inca. “Construïm ponts amb la comunitat educativa des del centre
de salut”.
“Les universitats com a promotores de salut”.
Dr. Antoni Aguiló Pons, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat
Saludable.
Debat: “Les noves tecnologies en l’educació i la convivència del centre, què
suposa?”, amb la participació d’alumnes, docents, famílies i agents
comunitaris.
Dinar.
Visita guiada al circuit del campus saludable.
Intercanvi d’experiències dels centres educatius promotors de la salut.
 IES Emili Darder. “La participació de l’alumnat”.
 EIP Cala d’Or. “Quan començar? Al més aviat possible”.
 IES La Ribera. “Programa de prevenció de conflictes i millora del
rendiment”.
 Apima del CEIP Pere Rosselló i Oliver d’Alaró. “Menjador ecològic”.
 CS Escola Graduada. “Obrim portes des de la consulta jove”.
Entrega de les acreditacions als centres promotors de la salut.
Cloenda.

Durant tota la Jornada en el vestíbul de l’edifici hi haurà una exposició de pòsters sobre
experiències que es duen a terme en els centres educatius de les Illes Balears.
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Els nous reptes en l’educació

NORMES DE PRESENTACIÓ DE PÒSTERS
Hi poden participar tot tipus de professionals, estudiants o ciutadans presentant un
projecte o una activitat que es dugui a terme sobre temes relacionats amb la salut en els
centres educatius de les Illes Balears.
Com a mínim un dels autors ha d’estar inscrit a la Jornada. Es recomana que una de les
persones autores sigui present, durant els períodes de descans de la Jornada, per respondre
dubtes i aportacions dels assistents respecte del treball presentat.
S’ha d’enviar un resum ajustat a un foli DIN A4 a l’adreça electrònica següent:
promociosalutib@gmail.com
La llengua utilitzada ha de ser el castellà o el català. El resum no ha d’excedir les 250
paraules.
El termini de presentació del resum és el dia 28 d’octubre.
En el resum s’ha de sintetitzar el contingut del pòster de la manera següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Títol, autors, centre de treball de cada un dels autors.
Persona de contacte (nom, llinatges, adreça electrònica, telèfon).
Introducció.
Objectius.
Persones o col·lectiu a qui va dirigit.
Breu descripció de les activitats realitzades.
Resultats.
Conclusions.

Abans de dia 3 de novembre es comunicarà a la persona de contacte si el seu pòster ha
estat admès o no, mitjançant un correu electrònic en què figuri el número assignat al
pòster.
Una vegada acceptat, els autors han d’elaborar el pòster amb orientació vertical de 120 x
90cm, que han de dur imprès i penjar en el panell identificat amb el número que se’ls ha
assignat en el moment que es registrin com a assistents a la Jornada. Es lliurarà un certificat
de presentació del pòster per a cada un dels autors.
Per tal de poder fer difusió dels pòsters a la web i a les xarxes socials, s’han d’enviar en
format de PDF a l’adreça electrònica: promociosalutib@gmail.com abans del dia 10 de
novembre de 2016.
Les ponències i els pòsters es recolliran en una publicació en línia.

