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

ornada pretén crear un espai de trobada i reflexió entre els professionals de
Aquesta Jornada
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. 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
ntres 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
partici
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: Parc Bit, ubicat al centre Empresarial Son Espanyol, C/ Laura Bassi, s/n. 07121
Palma.
Menorca: Parc Bit, Avinguda des Camp Verd P37-46, 07730 Alaior.
Eivissa i Formentera: Hospital Can Misses. C/ de Corona, s/n. 07800 Eivissa.
Data
10 de octubre de 2018
Inscripcions
Els docents podeu fer la inscripció de dia 13 a dia 20 de setembre de 2018 de la
manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que
no disposi de compte d'usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu
problemes per accedir al portal podeu trobar informació a
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de
l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Pitjau Sol·licitud cursos i
seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. Us sortirà la llista
de totes les activitats. Pitjau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots
els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la
vostra situació actual si s'escau, especialment el centre de destinació, el correu
electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per
gestionar la inscripció i la llista d'espera.
2. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 24 de setembre de 2018. Podreu
consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al
menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant D.G.
DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT.
3. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal que confirmeu la
vostra assistència de dia 24 a dia 27 de setembre de 2018 a l’apartat Confirma
cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest
termini implicarà la pèrdua de plaça.
4. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa
justificada, les sol·licituds de participació en altres activitats formatives del mateix curs
escolar seran les darreres que es tindran en compte.
Nombre de places limitat a l’aforament de la seu.

NORMES DE PRESENTACIÓ DE PÒSTERS
Hi poden participar els membres dels centres educatius de les Illes Balears i qualsevol
professional o estudiant que vulgui presentar un projecte o una activitat que es dugui a
terme sobre temes relacionats amb la salut i el benestar en els centres educatius de les
Illes Balears.
Com a mínim una de les persones autores ha d’estar inscrita a la Jornada i caldrà que
algun dels autors hi sigui present, durant el berenar de treball, per respondre dubtes i
aportacions dels assistents respecte del pòster presentat.
S’ha d’enviar un resum ajustat a un full DIN A4 a l’adreça electrònica següent:
promociosalutib@gmail.com
El resum no ha d’excedir les 250 paraules.
El termini de presentació del resum és el dia 27 de setembre de 2018.
En el resum s’ha de sintetitzar el contingut del pòster de la manera següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Títol, autoria, centre de treball de cada una de les persones autores.
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.

Dia 2 d’octubre de 2018 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 i les autores han d’elaborar:
1. El pòster amb orientació vertical de 120cm (de longitud) x 90cm (d’amplada),
que han de dur imprès el dia de la jornada i es penjarà al lloc que se’ls indiqui.
2. Vídeo breu, com a màxim de 1’30’’ on un dels autors del pòster explicarà el seu
contingut. Per accedir al vídeo, el comitè organitzador adjudicarà un codi QR a
cada pòster.
El pòster anirà identificat amb el número que se’ls ha assignat. Es lliurarà un
certificat de presentació del pòster per a cada un dels autors i les autores, que
podran retirar el pòster en finalitzar la jornada.
Per tal de poder fer difusió dels pòsters al web i a les xarxes socials i també al berenar
de
treball,
s’han
d’enviar
en
format
PDF
a
l’adreça
electrònica:
promociosalutib@gmail.com, fins el dia 8 d’octubre de 2018 a les 14:00h, com a data
límit.
Les ponències i els pòsters es recolliran en una publicació en digital.

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
irecció General d’Innovació i
Comunitat Educativa.. Conselleria d’Educació i Universitat.

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

Programa

8.00 h

Recepció.

8.30 h

Inauguració.

8.45h

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

8.30h

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

9.15 h

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

10.00 h

Taula1: Intercanvi d’experiències de centres educatius promotors de la
salut.
−

EI Sa Torre

−

CEIP Robines

−

IES Sa Serra

11.00 h

Berenar de treball, presentació dels pòsters.

12.00 h

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

13.00 h

−

IES Algarb

−

EI Santanyi

−

IES Politècnic

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 i Ricard Pérez.
- Com podem aconseguir implicar tota la comunitat educativa?
- Com podem generar un projecte amb un tema innovador?
- Què hauríem d’incoporar al projecte per tal d’aconseguir que fos
sostenible al llarg del temps?

13.45 h

Pausa per dinar.

15.00 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 2016 i 2017 als centres promotors de la salut.

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

