ANNEX 2
Projecte de centre educatiu promotor de la salut
CENTRE EDUCATIU PROMOTOR DE LA SALUT
[Nom]

1. DADES DEL CENTRE EDUCATIU
Codi del centre Nivells
Nre. professors
educatius

Nre. unitats

Nre. alumnes

Curs
/

Coordinador/a de salut
Adreça electrònica

Telèfon

2. RESUM BREU
Antecedents:

Projecte actual:

3. ANÀLISI DE SITUACIÓ (on som, de quina realitat partim)
Característiques del centre:

Ambient social, econòmic i cultural de l’entorn:

Anàlisi de centres educatius promotors de la salut: s’ha de fer l’annex 3 en línea.
https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=SC002
9ACPS&version=1
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4. Identificació de les necessitats i prioritats en salut del centre
Identificació de les necessitats en salut:
—
—
Prioritats (quines necessitats s’han prioritzat i per què):
—
—

5. OBJECTIUS GENERALS/ESPECÍFICS
Generals:
Específics, per eixos (assolibles, clars, concrets, adequats a les característiques del centre i
susceptibles d’avaluació):

6. EIXOS D’INTERVENCIÓ
Eixos que es
Sí/No
treballaran
Alimentació i
vida activa
Benestar i salut
emocional
Prevenció de
les conductes
addictives
Educació
afectiva i sexual
Seguretat i
prevenció de
riscs

Nivell educatiu

Observacions
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7. ACTIVITATS QUE S’HAN DE DUR A TERME (afegiu una taula per eix d’intervenció)
Han de donar resposta als objectius plantejats.
Han d’estar dirigides a tota la comunitat educativa: alumnes, personal docent, personal no docent i famílies.
EIX:
OBJECTIU:
Data/
període

Activitat

Descripció

Nivell
educatiu

*Indicadors de resultats en relació al objectiu

Beneficiaris
(alumnes,
famílies,
docents)

Docents,
assignatures i
departaments
implicats

Persona que
la durà a
terme

Recursos
emprats

Observacions

*Indicadors
d’activitats

*Resultats esperats

*Avaluació del projecte: l’avaluació és part fonamental del projecte per conèixer l'eficàcia de les accions realitzades. S'ha de fer l'avaluació
tant de les activitat com dels resultats. Recolliu els indicadors a la taula 7.
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8. Classificau les activitats que s’han duit a terme en funció dels diferents apartats
d'intervenció que reflecteix el model CEPS (annex 8).
Àrea en què es
Entorn
Ambient
Comunitat
Polítiques
Competències
Equip
treballaran
físic
social
local
Alimentació i
vida activa
Benestar i
salut
emocional
Prevenció de
les conductes
addictives
Educació
afectiva i
sexual
Seguretat i
prevenció de
riscs

9. COORDINACIÓ DE L’ENTITAT AMB ALTRES AGENTS

Agents/Organismes
Centre de salut
Ajuntament
Serveis socials
Policia tutor
ONG
Altres

Sí/No

Nom

Observacions

10. NECESSITATS FORMATIVES DEL CENTRE (en relació amb el projecte CEPS)

4 de 5

11. PLA DE DIFUSIÓ O COMUNICACIÓ

11. ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

................................, ...., d ..................... de 201..
El director / La directora del centre

[rúbrica]

[segell]

Nom i llinatges:
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