Convocatòria pública del Programa de centres educatius promotors de la salut de
les Illes Balears per al curs escolar 2016-2017
1. Introducció
La Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació i Universitat posen en marxa per
al curs 2016-2017 la tercera convocatòria del Programa de centres educatius
promotors de la salut de les Illes Balears amb l’objectiu que tota la comunitat
educativa adopti hàbits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.
2. 2. Objectius
El Programa de centres educatius promotors de la salut (CEPS) persegueix els
objectius següents:
 Impulsar la promoció i l’educació per a la salut en infants i joves a partir de
projectes de salut als centres educatius mitjançant la participació de tota la
comunitat educativa.
 Integrar l’objectiu de promoció de la salut als documents de programació de
centre.
 Crear un clima escolar positiu en què es conreïn les relacions interpersonals
positives i satisfactòries i que afavoreixi el benestar emocional i social de tota
la comunitat educativa.
 Aprofundir sobre aspectes de promoció i educació per a la salut en les
diferents àrees curriculars i emprar metodologies actives que fomentin que els
alumnes participin en el seu procés educatiu i desenvolupin les seves
competències bàsiques.
 Propiciar el desenvolupament de sinergies entre el sector educatiu, el sanitari,
el juvenil, el social i altres sectors que es considerin oportuns mitjançant els
mecanismes de coordinació necessaris per tal d’afavorir un clima de benestar
i de salut.
3. Destinataris
Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres educatius adscrits a la
Conselleria de Educació i Universitat el curs 2016-2017, tant de titularitat pública
com privada.

4. Requisits de participació
Per poder participar al Programa de centres educatius promotors de la salut, els
centres han de complir els requisits següents:
a) Estar adscrit com a centre educatiu a la Conselleria d’Educació i Universitat
el curs escolar 2016-2017.
b) Presentar, dins el termini establert, la sol·licitud de participació al programa
(annex 1), en què consti que s’inclou el projecte en la programació general
anual. El darrer dia per presentar aquest document és el 14 de d’octubre de
2016.
c) Presentar el projecte de centre educatiu promotor de la salut (annex 2), si no
s’ha presentat juntament amb la sol·licitud de participació. El darrer dia per
presentar aquest document és el 4 de novembre de 2016.
d) Treballar els eixos temàtics proposats com a projecte de centre:
i. Alimentació saludable i vida activa
ii. Benestar i salut emocional
iii. Educació afectiva i sexual
iv. Seguretat i prevenció de riscs
v. Prevenció de les conductes addictives
e) Nomenar una persona coordinadora del projecte.
5. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria s’han de presentar d’acord
amb el model que figura com a annex 1, havent-ne informat el consell escolar. El
termini de presentació de les sol·licituds és fins al dia 14 d’octubre 2016.
En la sol·licitud hi ha de figurar la llista de persones que participen al projecte de
salut. Els centres que incloguin professionals no docents en el projecte ho han
d’indicar a la sol·licitud. És recomanable incorporar al projecte almenys un membre
de l’AMIPA o de les famílies i, com a mínim, un representant dels alumnes.
Tota la documentació s’ha d’enviar emplenada degudament per correu electrònic a
l’adreça sie@dgice.caib.es (Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General
Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat).
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6. Projecte de centre educatiu promotor de la salut
Els centres han d’elaborar un projecte (annex 2) que inclogui:
a) Una diagnosi de la situació inicial (annex 3).
b) Els eixos que es volen treballar, tenint en compte els objectius.
c) Les accions i actuacions previstes.
d) Les necessitats de formació del professorat per aconseguir els objectius
proposats.
e) Avaluació del projecte.
El termini per presentar el projecte és el dia 4 de novembre de 2016.
7. Presentació de la memòria
Al final del curs escolar el centre ha de acreditar l’execució del projecte en la
memòria corresponent (annex 4). El termini de presentació de la memòria és del 30
de maig al 30 de juny, ambdós inclosos.
La memòria s’ha de presentar en format digital tal com diu el punt 5. En el cas que
es vulgui aportar qualsevol altra documentació descriptiva del projecte que no es
pugui incloure en algun d’aquests apartats de la memòria, s’hi pot adjuntar com a
annex.
Si s’han d’incloure imatges dels alumnes en els documents presentats, el director del
centre ha de signar el document d’autorització d’ús d’imatges d’acord amb el model
que figura com a annex 5.
8. Compromisos dels centres
Els centres participants al programa es comprometen a:
a) Incloure el projecte de CEPS dins la programació general anual del centre.
b) Crear la figura de coordinador de salut, que serà la persona responsable
d’assegurar el bon funcionament del procés d’implantació del projecte.
c) Constituir la comissió de salut del centre en el transcurs de la implantació del
programa.
Donat el caràcter transversal de la intervenció en promoció de la salut,
aquesta comissió ha de estar composta pel coordinador del programa, algun
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d)
e)
f)
g)

membre de l’equip directiu i els professors que el centre consideri adient (tant
en nombre com en perfil). Es recomana que hi estiguin representades les
altres comissions del centre i que s’incorpori a la comissió almenys un
membre de l’AMIPA o de les famílies, un representant de l’alumnat i altres
professionals dels serveis de l’entorn que puguin incidir i col·laborar amb el
programa.
Facilitar la informació requerida per la Comissió Tècnica d’Educació per a la
Salut de les Illes Balears.
Comunicar per correu electrònic al Servei d’Innovació Educativa qualsevol
modificació significativa del projecte inicial.
Acreditar l’execució del projecte en la memòria corresponent.
Coordinar-se amb les entitats externes que col·laboren amb el centre educatiu
(centre de salut de referència) i altres institucions o entitats que es consideri
necessari (serveis socials, policia local tutor, etc.).

9. Comissió de valoració
La instrucció del procediment derivat d’aquesta convocatòria la duu a terme la
Comissió Tècnica d’Educació per a la Salut. La Comissió pot convocar les persones
que hi estiguin implicades per raons tècniques.
Són funcions de la Comissió:
a) Atendre les sol·licituds i revisar-ne la documentació.
b) Valorar les memòries finals dels projectes d’acord amb criteris de formalitat,
concisió, coherència, resultats i qualitat de les activitats de promoció de la
salut duites a terme.
c) Proposar els centres que opten al guardó de reconeixement com a centres
promotors de la salut.
d) Organitzar la formació inicial i contínua per als docents que participin en el
programa.
e) Assessorar i orientar metodològicament els docents.
f) Avaluar el procés i els resultats del programa.
10. Publicació de centres participants
Un cop rebudes les sol·licituds de participació i la resta de documentació requerida
dins el termini establert es publicarà el llistat de centres inclosos al projecte. Aquest
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llistat es podrà consultar el dia 31 d’octubre al WEIB i al web del Servei d’Innovació
Educativa.
11. Suport als destinataris
Els centres disposen d’un espai virtual (www.edusalut.org) en el qual hi ha
informació, documentació i enllaços d’interès, així com un espai per sol·licitar i
rebre assessorament per dur a terme el projecte i un espai per compartir
experiències.
Les persones coordinadores del programa orienten els centres que ho sol·licitin
sobre els requisits i les condicions per participar en aquesta convocatòria i en duen a
terme l’assessorament al llarg del curs.
Els coordinadors del projecte es poden adreçar per a qualsevol dubte, suggeriment,
assessorament o orientació sobre aspectes tècnics propis del programa a la Direcció
General de Salut Pública i Consum (als telèfons 971 17 66 65 i 971 17 73 60) i,
sobre aspectes de caràcter administratiu, a la Direcció General Innovació i
Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat (al telèfon 971 17 77
81).
12. Formació
El personal docent de centres públics i concertats que participi al programa pot
acollir-se a la formació inicial i específica que es durà a terme al llarg del curs escolar
sobre temes de salut.
Tenen dret al reconeixement d’hores de formació del professorat els docents que
hagin participat activament als cursos de formació, hagin implementat el programa
a l’aula i la memòria específica de l’aplicació a l’aula dels quals compti amb una
valoració positiva.
El personal no docent que participi al projecte de salut pot sol·licitar un certificat de
participació al programa expedit per la Conselleria de Salut com a reconeixement a
la seva tasca.
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Els professors de centres privats no concertats, d’acord amb la normativa vigent, no
poden tenir un reconeixement d’hores de formació de la Conselleria d’Educació i
Universitat tot i que, per garantir que aquest aspecte no vagi en perjudici de la
participació al Programa, poden sol·licitar un certificat de participació, que expedirà
la Conselleria de Salut.
13. Guardó com a CEPS
El guardó de CEPS és un reconeixement als centres educatius que, des de diferents
àmbits, han fet feina per la promoció de la salut i el benestar de tota la comunitat
educativa durant els dos anys anteriors i que compleixen amb els criteris mínims
obligatoris que es detallen a la sol·licitud del guardó (annex 6).
El CEPS acreditat es compromet a participar en les accions de seguiment i intercanvi
d’experiències que es duguin a terme als departaments competents en matèria de
salut i educació.
14. Presentació de documents
Les dates per lliurar els documents són les següents:
a) Sol·licitud de participació (annex 1): fins al 14 d’octubre de 2016
b) Projecte de CEPS (annex 2): fins al 4 de novembre 2016
c) Anàlisi de centres educatius promotors de la salut (annex 3): fins al 4 de
novembre de 2016. Aquest annex s’ha d’emplenar en línea. Igualment, us
tramet, adjunt, el qüestionari en format PDF.
d) Memòria (annex 4): entre el 30 de maig i 30 de juny de 2017
e) Autorització d’ús d’imatges (annex 5): entre el 30 de maig i el 30 de juny de
2017
f) Sol·licitud de guardó (annex 6): a l’inici del curs següent.
Tots els documents per a la participació al Programa s’han d’enviar per correu
electrònic a l’adreça electrònica sie@dgice.caib.es (Servei d’Innovació Educativa de
la Direcció General Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i
Universitat).
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