
Organitza:
• Associació Catalana de Professionals de Salut Mental - AEN  
• Coordinadora de CSMIJ de Catalunya 
• Programa Salut i Escola. Direcció General de Salut Pública de la Generalitat

Amb el suport de:
• Departament d’Acció Social i Ciutadania 
• àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona
 
Activitat reconeguda d’interès sanitari per l’Institut d’Estudis Sanitaris 

Divendres, 6 febrer 2009

Casa del Mar, C/Albareda, 1 - Barcelona
Metro: línies 2 i 3. Parada Paral·lel  

Autobús: línies 20, 36, 57, 64 i 157

Inscripció gratuïta enviant sol·licitud a:  
aen.catalana@gmail.com

JORNADA TÈCNICA:
PRE - INTER - VENIR 
LA SALUT MENTAL AL  
PROGRAMA SALUT I ESCOLA

El Programa Salut i Escola té per objectiu millorar la salut dels 
adolescents a través d’accions de promoció de la salut, de 
prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes 
de salut relacionats amb salut mental, salut afectiva i sexual, 
consum de drogues i trastorns relacionats amb l’alimentació, 
dins del marc escolar i amb la col·laboració dels centres educa-
tius i els serveis de salut presents al territori. Implica un repte 
perquè requereix la integració de nivells d’atenció a la persona 
que sovint actuen de forma independent i en paral·lel: l’àmbit 
educatiu i el sanitari, i dins d’aquest: la salut mental, l’atenció 
primària i l’atenció a les toxicomanies. 

Dins del Programa, la Salut Mental és un àmbit d’actuació que, 
transversalment, està present a la resta, i que està afectat per 
aquestes diferències conceptuals i pràctiques que es posen en 
evidència al desenvolupar el programa. La jornada cerca obrir 
un punt de trobada per l’anàlisi dels objectius del programa i de 
la seva implantació a l’àmbit de la Salut Mental. Es fa des d’una 
visió interdisciplinària, incorporant els estaments i professions 
implicats en el procés i tenint present el marc general en que 
es desenvolupa. 

Comitè organitzador:
Rosa Almiñana   
(Coordinadora CSMIJ’s)

Dolors Casalé   
(Coordinadora CSMIJ’s)

Roser Casalprim   
(ACPSM-AEN)

Margarita Coll  
(Direcció General de Salut Pública)

Daniel Cruz   
(ACPSM-AEN)

Pepe Garcia Ibañez   
(Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Departament de Salut)

Francisco Villegas  
(ACPSM-AEN)     
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Presentació

Què suposa el programa pels CSMIJ? Què entenem quan 
parlem de salut mental en el programa? Com tractar els temes 
de confidencialitat? Quin paper tenen els pediatres i els metges 
de família? Qui s’encarrega de l’adolescent després de la detec-
ció? Hi ha dotació de personal suficient? Es dóna la formació 
continuada adient? Pot el programa provocar un desbordament 
de demandes als CSMIJ? Quina funció té l’EAP d’educació? 
L’infermer/a té un professional de referència al CSMIJ per trac-
tar els casos? Qui treballa amb la família? Què més es pot fer 
a part de detectar i derivar? Quins resultats s’esperaven del pro-
grama? En quina mesura s’estan aconseguint? I si l’adolescent 
no vol acceptar una derivació? S’ha de treballar amb els mestres? 
Tenim un bon sistema d’informació sobre com es desenvolupa 
el programa? Quins indicadors d’avaluació tenim? Els profes-
sionals que participen, estan satisfets? Com es viu el progra-
ma entre els adolescents? Es retorna informació a l’infermer/a 
desprès de la derivació? Com s’atenen les situacions urgents? 
S’està implantant d’una manera homogènia a tots els territoris? 
Quines coordinacions són necessàries? Etc, etc, etc... 
Aquestes són algunes de les preguntes que la implantació del 
Programa Salut i Escola està promovent entre els seus prota-
gonistes. Està posant de relleu les particularitats dels territoris 
i les diferències en quant al que el programa ha de ser una 
vegada aplicat a la pràctica assistencial. 

El Programa Salut i Escola té per objectiu millorar la salut dels 
adolescents a través d’accions de promoció de la salut, de 
prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes 
de salut relacionats amb salut mental, salut afectiva i sexual, 
consum de drogues i trastorns relacionats amb l’alimentació, 
dins del marc escolar i amb la col·laboració dels centres educa-
tius i els serveis de salut presents al territori. Implica un repte 
perquè requereix la integració de nivells d’atenció a la persona 
que sovint actuen de forma independent i en paral·lel: l’àmbit 
educatiu i el sanitari, i dins d’aquest: la salut mental, l’atenció 
primària i l’atenció a les toxicomanies. 

Dins del Programa, la Salut Mental és un àmbit d’actuació que, 
transversalment, està present a la resta, i que està afectat per 
aquestes diferències conceptuals i pràctiques que es posen en 
evidència al desenvolupar el programa. La jornada cerca obrir 
un punt de trobada per l’anàlisi dels objectius del programa i de 
la seva implantació a l’àmbit de la Salut Mental. Es fa des d’una 
visió interdisciplinària, incorporant els estaments i professions 
implicats en el procés i tenint present el marc general en que 
es desenvolupa. 



     

Programa de la jornadaPresentació

9,00 
Lliurament de Documentació

9,30
Inauguració de la jornada

Antoni Plasencia. Director General. Direcció General de Salut Pública

Cristina Molina. Directora. Pla Director de Salut mental i Addiccions

Francisco Villegas. President. Associació Catalana de Professio-  
nals de Salut Mental - AEN

10,00 
Taula 1: Programa Salut i Escola: l’experiència de l’aplicació

•	Actualització del programa i procés d’implantació: què s’ha  
 aconseguit i què falta?. A càrrec de Margarita Coll, tècnica  
 de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat

•	La perspectiva d’implantació des de l’àmbit educatiu. A càr-  
 rec de Pepita Corominas, Sotadirectora General de Gestió   
 de Serveis a la Comunitat. Departament d’Educació de la Ge-  
 neralitat

•	Valoració de l’aplicació del programa a Lleida. A càrrec de  
 Susagna Nevado, psicòloga clínica CSMIJ Lleida

•	Valoració de l’aplicació del programa al districte de Gràcia. A  
 càrrec de Nuria Fillat, psicòloga clínica CSMIJ Gràcia

•	Presentació de l’Estudi de la Coordinadora de CSMIJ’s de de-  
 mandes i anàlisi de Memòries. A càrrec de Rosa Almiñana,  
 psicòloga clínica. CSMIJ Martorell. (Sagrat Cor- Serveis de   
 Salut mental)

Coordinador: José Garcia Ibañez, psiquiatra responsable del Pro-
grama Salut i Escola al Pla Director de Salut Mental i Addiccions 

Què suposa el programa pels CSMIJ? Què entenem quan 
parlem de salut mental en el programa? Com tractar els temes 
de confidencialitat? Quin paper tenen els pediatres i els metges 
de família? Qui s’encarrega de l’adolescent després de la detec-
ció? Hi ha dotació de personal suficient? Es dóna la formació 
continuada adient? Pot el programa provocar un desbordament 
de demandes als CSMIJ? Quina funció té l’EAP d’educació? 
L’infermer/a té un professional de referència al CSMIJ per trac-
tar els casos? Qui treballa amb la família? Què més es pot fer 
a part de detectar i derivar? Quins resultats s’esperaven del pro-
grama? En quina mesura s’estan aconseguint? I si l’adolescent 
no vol acceptar una derivació? S’ha de treballar amb els mestres? 
Tenim un bon sistema d’informació sobre com es desenvolupa 
el programa? Quins indicadors d’avaluació tenim? Els profes-
sionals que participen, estan satisfets? Com es viu el progra-
ma entre els adolescents? Es retorna informació a l’infermer/a 
desprès de la derivació? Com s’atenen les situacions urgents? 
S’està implantant d’una manera homogènia a tots els territoris? 
Quines coordinacions són necessàries? Etc, etc, etc... 
Aquestes són algunes de les preguntes que la implantació del 
Programa Salut i Escola està promovent entre els seus prota-
gonistes. Està posant de relleu les particularitats dels territoris 
i les diferències en quant al que el programa ha de ser una 
vegada aplicat a la pràctica assistencial. 

11,15
Pausa 

11,45
Taula 2: Expectatives i dificultats del programa

Presentació a càrrec del discutidor de qüestions sorgides a par-
tit del debat entre professionals participants al programa i de la 
Coordinadora de CSMIJ’s

Components de la taula:

•	Dolors Casale, psicòloga clínica. CSMIJ Les Corts i Sarrià-St.  
 Gervasi (CHM Les Corts)

•	Joan de Diego, psicopedagog EAP de Gràcia (Barcelona)

• Marta de Puig, infermera, CATSALUT de la Regió Sanitària de  
 Girona

• Jordi Armengol, tècnic Consorci Sanitari de Barcelona

• Araceli Fernández, cap d’Estudis escola El Cim (Vilanova i la  
 Geltrú)

• Rosario Jiménez, metge de Família, Atenció primària  
 Vallcarca-Sant Gervasi, membre del grup de treball  
 d’Adolescència i Salut de la Canfic 

Discutidora: Roser Casalprim, psicòloga clínica. CSMIJ (Funda-
ció Nou Barris)

Secretària de taula: Neus Illa, psicòloga clínica. CSMIJ Anoia

Coordinador: Daniel Cruz, psicòleg clínic. CSMIJ Garraf (Hospi-
tal St.Joan de Deu)

14,00
Cloenda
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