Presentació de resultats de les enquestes sobre hàbits de salut a
alumnes de 4t ESO
Formació específica pròpia del departament
Divulgació, reflexió i debat - Estratègica
Codi: 160055/2018-1

Presentació
La sessió té com a objectiu presentar els principals resultats i les conclusions de l'enquesta administrada a més de 8.000 alumnes de 4rt dESO, de
40 municipis de Barcelona, sobre hàbits de salut. L'enquesta té diversos blocs temàtics: percepció de l'estat de la salut, accidents i mobilitat, estat
d'ànim, hàbits d'alimentació, lleure, consum de tabac, d'alcohol i drogues, sexualitat i relacions interpersonals. Els resultats i les conclusions
permeten extreure lliçons per a l'actualització i l'adaptació de les activitats de promoció de la salut en l'adolescència.

Objectius
- Disposar d'una radiografia actualitzada de les variables principals relacionades amb comportaments, hàbits de risc i estat de salut dels
adolescents del nostre entorn.
- Conèixer les relacions principals entre les diverses variables i les característiques sociodemogràfiques així com les associacions entre variables
dels diferents blocs.
- Disposar de coneixement especialitzat per afinar, ajustar i prioritzar intervencions i programes de promoció de la salut en funció del perfil del
municipi i de les característiques sociodemogràfiques dels destinataris.
- Discutir la significació d'aquells encreuaments o hipòtesis que puguin ser d'interès per al personal tècnic assistent.

Persones destinatàries
Tècnics i responsables de salut pública de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) - (tant dels serveis centrals com els territorials)- així
com aquells professionals del Departament de Salut relacionats amb programes de promoció de la salut i joventut.

Programa
1.- Presentació de l'enquesta i dels resultats principals.
2.- Presentació de les conclusions principals.
3.- Discussió col·lectiva per a una translació potencial dels resultats i les conclusions.

Metodologia
Presentació introductòria acompanyada de diapositives, seguida de debat entre els participants sobre conclusions i utilitat per a la seva pràctica
professional.

Professorat
Lluís Camprubí Condom. Tècnic superior de salut pública. Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.

Dates i horari
El dia 20 d'abril de 2018, de 9.30 a 11.00 hores, a la sala Altell de la 4a planta.

Lloc
Secretaria de Salut Pública - Departament de Salut - Edifici Salvany
C. de Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona

Places
30

Hores lectives
1.5

Matrícula
Cal inscriure-s'hi a través del portal ATRI.

Certificat
A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència.

Responsable
Soco Osúa Quintana

Organització
Albert Giménez Masat. Sub-direcció General de Promoció de la Salut. ASPCAT. Departament de Salut.

