
 
DIA MUNDIAL DE LA LLUITA 
CONTRA LA SIDA 

FORMAT 
Acció participativa 
 
PROGRAMA 
Salut Jove. Posa’t el “gorro” que és “de gorra” 
 
DESTINATARIS 
Alumnat de segon cicle de l’ESO 
 
DESCRIPCIÓ 
30 anys del primer diagnòstic de sida al món més de 25 milions de persones a 
tot el món han mort per malalties relacionades amb el Virus 
d’Immunodeficiència Adquirida (VIH) convertint-se en una de les epidèmies 
més mortals de la història i que encara avui no té una cura definitiva tot i que si 
un tractament que minora les greus conseqüències d’aquesta malaltia. Per 
aquesta raó es proposa l’alumnat dissenyar una campanya de  sensibilització 
d’acord amb els continguts següents: 
-  La SIDA com malaltia de transmissió sexual (MTS) 
-  De quina manera es transmet aquesta malaltia i com es pot prevenir 
-  Desmitificació d’estereotips i creences errònies  
-  Promoure una salut sexual saludable i la prevenció davant la infecció del VIH. 
 
METODOLOGIA 
La base de l’actuació és una proposta inicial del PIDCES. A partir d’aquí es 
tracta de proposar conjuntament amb l’alumnat alguna acció que doni peu a 
reflexionar i debatre sobre la salut sexual dels i les joves. Les darreres accions 
han estat les següents: construcció d’un mural, d’un llaç gegant, participació a 
un concurs de xapes, de cartells, gravació d’un espot ... 
 
OBJECTIUS 
- Donar informació als joves sobre la SIDA així com de les conductes de risc 
que s’hi relacionen. 
- Fomentar en l’alumnat una actitud preventiva davant la infecció del VIH i que 
siguin més crítics en el moment d’actuar. 
- Conscienciar les persones interessades de la importància d’unes relacions de 
parella en condicions d’igualtat i respecte. 
-  Promoure una salut sexual saludable. 
 
DURADA ESTIMADA 
Estona del pati durant diferents dies consecutius. 
 
CALENDARI 
Al voltant del dia 1 de desembre, dia Mundial de la lluita contra la SIDA 
 



ESPAIS/LLOC DE REALITZACIÓ 
Instal·lacions dels centres educatius, a través del projecte PIDCES. 
 
OBSERVACIONS 
Aquest recurs es complementari i independent al programa Sex o No Sex.   
 
RECURSOS 
Humans:  dinamitzador/a juvenil referent del PIDCES    
Personal del departament de Promoció de la Salut en qualitat de coordinador 
del Salut Jove.  
 
Econòmics:  el recurs pel centre educatiu és gratuït.  
 
MATERIALS/NECESSITATS TÈCNIQUES 
Segons la proposta es pacta amb els instituts. 
 
INFORMACIÓ 
Departament de Joventut 
joventut@montornes.cat Tel. 93 572 39 39 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


