
 
SALUT i ESCOLA 

FORMAT 
Espai de Consulta  
 
PROGRAMA 
Salut i Escola 

 
DESTINATARIS 
Alumnat de secundària dels instituts del municipi. 
 
CALENDARI 
Curs escolar  
 
DURADA PREVISTA 
Un cop per setmana durant una hora a cada institut segons disponibilitat de les 
persones professionals destinades al servei.   
 
OBJECTIUS 
De caràcter preventiu l’objectiu principal és proporcionar informació adequada a 
la població diana sobre aquells aspectes relacionats amb la salut que els 
afecten de forma més directa per: 
 
- Potenciar les actituds i els hàbits saludables de la població diana. 
- Conscienciar el col·lectiu d’adolescents i joves davant possibles conductes de risc. 
- Donar a conèixer i potenciar els factors de protecció davant un trastorn de salut.  
- Fomentar l’esperit crític en el moment de prendre decisions. 
 
DESCRIPCIÓ 
És un programa dels departaments d’Ensenyament i de Salut de la Generalitat 
de Catalunya que vol impulsar la coordinació dels centres educatius de 
secundària amb els serveis sanitaris de proximitat per promocionar la salut de 
l’alumnat i prevenir possibles trastorn de salut. Es destina una persona 
professional sanitària per atendre, en el mateix centre educatiu,  les consultes 
vinculades a la seva salut que plantegi l’alumnat.        
 
METODOLOGIA 
Per ser atès a l’espai de Consulta Oberta cal que la persona interessada 
demani una cita prèvia amb la persona responsable del servei. La consulta 
tindrà lloc de manera personal i  confidencial. El tutor o tutora de curs facilitarà 
l’accés de l’alumnat al servei.        
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Aula del centre educatiu en horari lectiu.  
 
RECURSOS 
El personal sanitari del Centre d’Atenció Primària del municipi s’encarregarà de 
l’atenció a l’alumnat i de la coordinació amb l’equip directiu del centre educatiu.     



El personal docent dels instituts del municipi facilitarà l’espai i l’accessibilitat al 
servei. 
El personal del departament municipal de Promoció de la Salut pot fer 
seguiment sempre i quan sigui requerit. 
 
INFORMACIÓ 
Departament de Promoció de la Salut  
promosalut@montornes.cat  
Tel. 93 572 11 70 ext. 119 i 139 
 
INSCRIPCIONS 
Els instituts pactaran directament amb les persones referents del Centre 
d’Atenció Primària els dies, hores i calendari d’actuació. Més tard,  la persona 
referent de l’institut introduirà la petició al catàleg.   
    
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 
 


