
 

 

Democràcia, 20  -  25007  LLEIDA 

Tel.: 973 235 140  -  Fax: 973 237 646 

E-mail: col-sagradafamilia-lleida@xtec.cat 

Lleida, 13 d'octubre de 2014 

 

A L’ATENCIÓ DE LES MARES i PARES D’ALUMNES DE 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO 
 

Benvolguda família, 

 

El motiu de la carta és presentar-vos el Programa Salut i Escola (PSiE) del Departament 

d’Ensenyament i el Departament de Salut de la Generalitat que es va iniciar el curs 2004-05 i al 

qual sempre ha participat el Col·legi Sagrada Família de Lleida. 

Aquest programa situa un referent de l’Equip d’Atenció Primària de Salut, una infermera 
(amb formació específica en tècniques d’entrevista amb adolescents, treball en grups i aspectes 

relacionats amb els problemes de salut més rellevants) a tots els centres que imparteixen Educació 

Secundària Obligatòria de Catalunya, públics i concertats, i que actua coordinadament amb la 

direcció del centre, l’equip docent, l’EAP i el Servei d’Orientació Psicopedagògica. 

 

El que es pretén amb aquest programa és: 

 

- Millorar la coordinació entre l’Escola i el Servei de Salut per tal de donar resposta a les 

necessitats dels/les nostres adolescents i poder-los facilitar: 

• Promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) 

• Reducció dels comportaments que poden afectar negativament a la salut (factors de risc) 

• Detecció precoç de problemes de salut amb la finalitat d’intervenir-hi el més aviat 

possible 

 

- Oferir una Consulta Oberta al mateix Col·legi amb la finalitat d'atendre els joves que 

vulguin consultar temes sanitaris que els preocupin ja sigui de Salut Alimentària; Consum de 

Drogues, Alcohol i Tabac; Salut Afectivo-Sexual i Salut Mental. 

 

- Realitzar Tallers al Centre amb el grup-classe (alumnes) sobre Salut Alimentària; Consum 

de Drogues, Alcohol i Tabac; Salut Afectivo-Sexual i Salut Mental. 

 
- Realitzar Xerrades – Tallers al Centre per als pares i mares dels alumnes 
 

 
Durant el curs 2014/2015, el referent de l’Equip d’Atenció Primària de Salut és la infermera 
Alícia Màrquez del Centre d’Atenció Primària de la Rambla Ferran, que romandrà amb 
nosaltres els matins del primer dimarts de cada mes a partir del mes d'octubre i fins el mes 
de maig. 
 
Cal que signeu la butlleta que hem donat al vostre fill/a i la retorneu al tutor/a abans del 20 
d'octubre de 2014 per comprovar que esteu assabentats de la realització del Programa Salut i 

Escola al Col·legi Sagrada Família de Lleida. 

 

Atentament,                        L'EQUIP DIRECTIU  


