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1.OBJECTIU: 
- Sensibilitzar dels avantatges de l’autocura en patologia banal. 
- Incrementar coneixements i modificar actituds inadequades sobre l’autocura. 
- Oferir pautes d’intervenció preventiva 
- Fomentar els hàbits saludables. 
- Adquirir coneixements, habilitats i una bona actitud per la salut. 

2.MÈTODES: 
El Projecte comunitari es va realitzar durant el curs escolar 2011/2012 
Es va impartir a 5 escoles del barri de Sant Narcís de Girona, i al Centre 
Obert que acull nens de primària i adolescents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.DESENVOLUPAMENT: 
En el projecte es van desenvolupar activitats  amb el professorat i amb els 
alumnes de primària. 

4.DESCRIPCIÓ DEL CAS: 
Abans d’iniciar el projecte es van fer reunions prèvies amb un representant de cada escola per conèixer les 
necessitats i els temes als quals tenien més interès. 
Es va acordar fer dos sessions formatives als professors.  
La primera sessió formativa anava dirigida a la importància del rentat de mans com a prevenció del contagi i es va 
parlar de malalties infeccioses com la varicel·la, el xarampió, la conjuntivitis i també vam parlar dels polls. 
En la segona sessió formativa tractava de situacions d’urgència: ferida, cremada, mareig, cos estrany al nas, 
hemorràgia nasal, cos estrany a l’ull i ennuegament. 
Per introduir als alumnes en el projecte es va fer un concurs de dibuix per escollir la mascota i començar a 
treballar el tema dels hàbits saludables i la salut a nivell de tutoria 
Es va elaborar un joc en forma  del joc de la OCA però adaptat a la temàtica de l’autocura, en el qual els alumnes 
havien de respondre preguntes amb 4 opcions de resposta correcta; o de veritat/falç. 

5.RESULTAT: 
Hi va haver bona participació tant per part dels professors com dels alumnes. 
Els professors van avaluar positivament les dos sessions formatives fetes. 
Els alumnes van aprendre i practicar a través del joc.   

6.CONCLUSIONS: 
Va ser un projecte molt enriquidor per tots i va crear un bon vincle entre escola i ABS. 
Els nens de primària van adquirir coneixements d’hàbits saludables i van realitzar entre ells petites cures. 


