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Grups:
PENSA-Jove als instituts [3]

[4]
Amplia mapa [4]
Dades: Dimecres, Abril 25, 2012 - 10:00 - 14:00
Adreça: Pavelló Mestral, recinte La Maternitat, Trav. de les Corts 129-151
Població: 08028 Barcelona
Mostra mapa: Mostra mapa intentant obtenir les coordinades des dels camps adreça i ciutat.
Públic al qual s'adreça: Dinamitzadors PIDCES, tècnics de joventut, informadors juvenils
El proper dia 25 d'abril, dimecres, farem la formació "Joves i salut".
Els objectius de la sessió són

Revisar els conceptes de salut integral, l'educació per a la salut i la reducció de riscos.
Conèixer recursos i eines metodològiques en el camp de l'atenció i la promoció de la salut.
Identificar i utilitzar els recursos existents.
Integrar les accions de promoció de la salut en el centre.
Compartir experiències i metodologies entre municipis.
Comptarem amb els següents convidats:
10 a 11:30. Joves i salut. Jordi Bernabeu, psicòleg i tècnic de salut pública de l'Ajuntament de Granollers. Impulsor
de www.sobredrogues.net [5] i www.sobrepantalles.net [6].
11:30 a 12: Descans 12 a 14 h Presentació de bones pràctiques:
Programa de prevenció del consum de drogues TRACA. Consell Comarcal del Garraf
Un moment d'STOP. prevenció accidents de trànsit. Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Taller de gestió emocional. Ajuntament de Malgrat de Mar
Podeu inscriure-us aquí: http://diba.cat/web/formacio/programacio-d-activitats-formatives/-/cjs/1... [7]
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