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concretament des de Liberi - Grup de
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Programa Interreg- POCTEFA).
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LA PROMOCIÓ DE LA SALUT 
ALS CENTRES D'EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA 
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de l'eina per a l'autoavaluaciósalutjove.udg.edu
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QUÈ ÉS?

Es tracta d’un instrument en format de
rúbrica per a l’autoavaluació de la
promoció de la salut als centres
d’educació secundària.
 
L’eina es concreta en un sistema de 18
indicadors ordenats en cinc blocs:
hàbits saludables, afectivitat i
socialització, benestar emocional,
seguretat i riscos, i situacions
específiques de salut.
 
Cada indicador es desplega en quatre
escenaris graduats de menor a major
grau de promoció de la salut al centre i
cada escenari permet escollir dues
opcions, segons correspongui la
identificació plena amb l’escenari
descrit o una identificació una mica per
sota.

QUINA ÉS LA FINALITAT DE L'EINA?

La finalitat de l’eina és l’autoavaluació de
la promoció de la salut portada a terme
als centres d’educació secundària. 
 
Té voluntat de ser una eina reflexiva i
formativa, de presa de consciència de
l’estat actual i de motivació pel
plantejament de possibles vies de millora
en relació a la promoció de la salut dins
el centre educatiu.

A QUI VA DIRIGIDA?

L’aplicació de la rúbrica pot implicar
tota la comunitat educativa, o bé una
comissió formada per representants
dels diferents col·lectius de la
comunitat educativa, com pot ser,
l’equip directiu d’un centre, el
professorat, els estudiants, les
famílies, agents del territori o municipi,
entre d’altres.


