III JORNADA DE PROMOCIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SALUT EN ELS CENTRES
EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS
“SALUT EN XARXA”
DIMARTS, 6 DE NOVEMBRE DE 2018

Aquesta Jornada
ornada 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.
educa
Amb aquesta jornada es pretén reflexionar
sobre projectes comunitaris de participació i entre tots elaborar propostes que
impliquin diferents membres de la comunitat educativa i afavoreixin aquest treball
comunitari de la salut.
Dirigit a
−

Docents dels centres que participen en el Programa
rograma de Centres Educatius
Promotors
rs de la Salut (CEPS)
(
i altres centres educatius.

−

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

−

Membres de la comunitat educativa.

Objectius
— Difondre i donar suport al Programa Centres Educatius Promotors de la Salut
S
(CEPS).
— Reflexionar sobre projectes comunitaris de participació i elaborar propostes
generades per als assistents.
— Facilitar l'intercanvi d'experiències dels centres educatius que han participat
parti
en
el Programa Centres Educatius promotors de la Salut (CEPS).
— Conèixer les bones pràctiques de promoció de la salut en els centres educatius
de les Illes Balears.
Organització
Conselleria d’Educació i Universitat i Conselleria de Salut.

Lloc
Mallorca: Auditori del Parc Bit, ubicat al centre Empresarial Son Espanyol, C/ Laura
Bassi, s/n. 07121 Palma.
Menorca: Centre Bit de Menorca, Avinguda des Camp Verd P37-46, 07730 Alaior.
Eivissa i Formentera: Hospital Can Misses. C/ de Corona, s/n. 07800 Eivissa.
Data
Dimarts, 6 de novembre de 2018
Inscripcions
Els docents que ja estau inscrits a la Jornada heu de confirmar la vostra assistència
enviant un correu electrònic a l’adreça mserra@dgice.caib.es fins dia 22 d’octubre de
2018.
El personal sanitari, de serveis socials i altres membres de la comunitat educativa
que ja estau inscrits a la Jornada heu de confirmar la vostra assistència enviant un
correu electrònic a l’adreça promociosalutib@gmail.com fins dia 22 d’octubre de 2018.

Programa
08.30 h

Recepció.

09.00 h

Inauguració de la Jornada per la consellera de Salut i el conseller
d’Educació i Universitat.

09.15h

Presentació del programa CEPS a càrrec de la directora general de Salut
Pública i Participació. Conselleria de Salut.

09.30h

Presentació del catàleg EDUCA-SALUT a càrrec del director general
d’Innovació i Comunitat Educativa. Conselleria d’Educació i Universitat.

09.45h

Conferència: Innovar per a la participació, a càrrec d’Oriol Ripoll.

10.30 h

Taula1: Intercanvi d’experiències de centres educatius promotors de la
salut.
EI Sa Torre (Manacor): Salut activa a Sa Torre, per Joana Mª Ramis Femenias,

−

Maria Pou Fuster i Mª Magdalena Llull Nadal.
−

CEIP Robines (Binissalem): Participació de la comunitat educativa al CEIP

−

IES Sa Serra (St. Antoni de Portmany): La salut com a eix vertebrador en

Robines, per Sara Borràs Camarassa.
educació, per Sandra Torres Nolet.

11.30 h

Berenar de treball, presentació dels pòsters. Podeu veure els vídeos de
presentació dels pòsters al canal youtube 3 jornada ceps
https://www.youtube.com/channel/UCBTzX6fEq4HwmV5W25m_D8w

12.15 h

Taula 2:Intercanvi d’experiències de centres educatius promotors de la
salut.
−

IES Algarb (Eivissa): Visita el nostre bar! Per Maria Fos Claver.

−

EI Santanyi: Cap a un model d’escoleta saludable a Santanyí, per Mª Isabel
González Rodríguez.

−

IES Politècnic: Feim salut de 8 a 22, per Mª Catalina Oliver Adrover, Pere Josep
Palou Mas i Mª Pilar Ferrer Pascual.

13.15 h

Presentació de reptes educatius per treballar la promoció de la salut, la
innovació i la participació des dels centres educatius, a càrrec d’Oriol
Ripoll González i Ricard Pérez Adan.
- Com podem aconseguir implicar tota la comunitat educativa?
- Com podem generar un projecte amb un tema innovador?
- Què hauríem d’incorporar al projecte per tal d’aconseguir que fos sostenible al
llarg del temps?

14.00 h

Pausa per dinar.

15.15 h

Dinàmica de creació de propostes de treball comunitari en promoció de la
salut en els centres educatius, a càrrec d’Oriol Ripoll i Ricard Pérez.

17.00 h

Entrega dels Guardons CEPS 2017 i 2018 als centres promotors de la salut:
CC L’Assumpció (Binissalem), CEIP Binissalem, CEIP Robines (Binissalem), IES Albuhaira (Muro), IES Arxiduc Lluis
Salvador (Palma), IES Capdepera, IES Son Rullan (Palma), CEIPS Cas Serres (Eivissa), EI Santanyí, CEIP Camilo José
Cela (Palma), CEIP Sa Graduada (Sa Pobla), IES Santanyí i IES Son Ferrer.

17.30 h

Cloenda.

Es podrà seguir tota la jornada per streaming en el canal de youtube de la Fundació Bit:
https://www.youtube.com/channel/UCdfGF95Jeo9N1FxfLwFIiRg
Twitter: el hashtag per la jornada és #3jornadaceps

Comitè Organitzador
−

Joan Marquès Coll , delegat
dele
territorial d’educació de Menorca.

−

Margalida Ferrer Marí, delegada territorial d’educació d’Eivissa i Formentera.

−

Margalida Serra, assessora tècnica docent de la Direcció General d’Innovació i
Comunitat Educativa. Conselleria d’Educació i Universitat.

−

Margalida Ordinas Vaquer, tècnica de coordinació autonòmica de VIH/Sida i
Infeccions de Transmissió Sexual de la Direcció General
General de Salut Pública i
Participació. Conselleria de Salut.

−

Cristina Mayol Quetglas, tècnica de coordinació autonòmica de drogues de la
Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut.

−

Elena Tejera Rifé, tècnica del Servei de Promoció de la Salut de la Direcció
General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut.

−

Clara Vidal Thomàs, infermera del Gabinet Tècnic de la Gerència d’Atenció
Primària de Mallorca. Conselleria de Salut.

−

Lucía Moreno Sancho, infermera del Gabinet
Gabinet Tècnic de la Gerència d’Atenció
Primària de Mallorca. Conselleria de Salut.

−

Jean Phillipe Baena, subdirector d’infermeria d’Atenció Primària de l’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera. Conselleria de Salut.

−

Mª Belén Alvite Gregori, directora del Centre
Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes
Addictives (CEPCA). Consell Insular d’ Eivissa.

−

Regina Muntaner Fernández, infermera de Promoció de la Salut
alut i Participació
Comunitària a Maó. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria
de Salut.

