ANNEX 7
Memòria del projecte de centres educatius de la salut (CEPS)
per a centres acreditats
1. DADES DEL CENTRE EDUCATIU.
[nom]

Curs: 20..-20...

Acreditat a l’any 20
Codi del centre Nivells
educatius

Nre. docents

Coordinador/a de salut
Adreça electrònica

Nre. unitats

Nre. alumnes

Telèfon

2. Comissió de salut.
Composició:
Mecanismes de coordinació:

3. Resum breu del projecte actual( Antecedents, necessitats/ prioritats, objectius
generals i específics, eixos d’intervenció prioritzat i nivell educatiu al que es
dirigeixen).

4. Descripció de les activitats realitzades.
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5. Classificar les activitats que s’han realitzat en funció dels diferents apartats
d'intervenció que reflecteix el model CEPS (annex 8).
Àrea en què es
Entorn
Ambient
Comunitat
Polítiques
Competències
Equip
treballaren
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

6. Procés d’avaluació utilitzat per avaluar el projecte (del procés i dels resultats).
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7. Valoració global del projecte
(*valoració: 1-insuficient, 2-suficient, 3-satisfactori, 4molt satisfactori)

No
valorat

Observacions

Grau de satisfacció del procés. (1-4)*
Grau de satisfacció del resultat. (1-4)*
Grau de satisfacció sobre l’organització del programa.
(1-4)*
Nre. de docents que participen en el projecte.
Grau d’implicació dels docents participants al projecte.
(1-4)*
Grau de satisfacció dels docents. (1-4)*
Nre. de personal no docent que participen en el
projecte.
Grau d’implicació de personal no docent que participen
en el projecte. (1-4)*
Grau de satisfacció de personal no docent. (1-4)*
Nre. d’alumnes que es beneficien del projecte.
Participació d’alumnes en el dissenyi realització de les
activitats del projecte. (Sí/No)

Indiqueu en que
consisteixen:
-

Grau de satisfacció de l’alumnat. (1-4)*
Nre. de famílies que es beneficien del projecte.
Participació de les famílies en el dissenyi realització de
les activitats del projecte.(Sí/No)

Indiqueu en que
consisteixen:
-

Grau de satisfacció de les famílies. (1-4)*
Participació d’entitats i agents externs en el dissenyi
realització de les activitats del projecte. (Sí/No)

Indiqueu en que
consisteixen:
-

Grau de satisfacció d’entitats i altres agents. (1-4)*
Integració de l’educació per a la salut en àrees i
matèries que imparteix el professorat. (Sí/No)
Integració de l’educació per a la salut en el plà d’acció
tutorial. (Sí/No)
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8. EIX TEMÀTIC:

Objectius inicials

Grau
d’assoliment
(0-5)

Grau de
desenvolupa
ment de les
activitats
(0-5)

Observacions

9. Observacions generals sobre el projecte executat: febleses, fortaleses, obstacles,
facilitadors i propostes de millora. Èxits del projecte i incidència en el centre educatiu
i la Comunitat

10. Material utilitzat. Material que s’ha elaborat.

11. Necessitats de formació dels docents.

4

12. Pla de comunicació del projecte de salut

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

[segell]

Nom i llinatges:
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