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PROGRAMA

Joves, educació i salut mental
Experiències nacionals i europees
Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, un
20% dels joves d’arreu del món tenen algun trastorn
mental. La Generalitat, per la seva part, quantifica
que quasi un 7% dels infants i adolescents entre 4 i
14 anys pateixen algun trastorn mental en un any, la
probabilitat del qual augmenta segons la seva classe
social.
En el cas dels joves, la prevenció i promoció de la salut
i el món educatiu esdevenen crucials per combatre
aquestes dades, perquè intenten actuar sobre les
causes abans que el trastorn es desenvolupi. Aquest
panorama ens obliga a analitzar l’estat actual de la salut
mental entre els joves de Catalunya, i a debatre sobre
quina és la millor manera de prevenir i promocionar el
benestar físic, psíquic i emocional de la nostra població
juvenil.
Els objectius d’aquesta jornada passen, doncs, per
realitzar una aproximació a la realitat dels joves de
Catalunya, conèixer experiències que s’estan portant a
terme amb èxit, i avaluar la necessitat de coordinació
entre el món educatiu, social i sanitari per atendre
amb la màxima eficàcia les necessitats dels joves de
Catalunya d’una manera integral.

9.00 h. Acollida i registre de participants
9.30 h. Acte inaugural
Teresa Pijoan, directora general d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament
d’Ensenyament
Cristina Molina, directora del ‘Pla director de salut
mental i addiccions’ del Departament de Salut
Xavier Trabado, president de la Federació SMC
09.45 h. Taula inaugural
“Visions i polítiques per la salut mental a Europa”
Carles Feixa, catedràtic d’antropologia social a la
Universitat de Lleida, expert en cultures juvenils i
exassessor per a polítiques de joventut a Nacions
Unides. ”Educació i cultura juvenil: ¿matrimoni mal
avingut o parella de fet?”
Sarah Brennan*, directora de YoungMinds, Child &
Adolescent Mental Health. “El paper de l’escola en el
desenvolupament del benestar emocional”
Modera: Dra. Montse Pàmias, presidenta de la
Societat Catalana de Psiquiatria i Psicologia Clínica
Infantojuvenil. Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears
11.00 h. Descans
11.30 h. Taula Rodona: “Articulació dels àmbits educatius
i de salut per millorar l’atenció als joves”
Dr. Jorge Luis Tizón, psiquiatra i professor
de l’Institut Universitari de Salut Mental de la
Universitat Ramon Llull
*amb traducció simultània

Pere Salvador, director de l’Institut Alba del Vallès, a
Sant Fost de Campsentelles
Modera: Joana Ferrer, assessora tècnica de la
Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat del Departament d’Ensenyament
12.45 h. Taula rodona “Com avançar cap a un model
d’escola inclusiva”
Esther Roch, Cap d’Àrea de Comunitat Inclusiva de la
Fundació Marianao: “El suport educatiu des de l’àmbit
comunitari”
Enric Bolea, coordinador SEETDiC Baix Llobregat
(Serveis de suport a l’atenció a alumnat amb trastorns
generalitzats desenvolupament i trastorns conducta).
“Una experiencia de suport a la inclusió en petita xarxa”.
Joana Lucas i Mireia Pastor, psicopedagoga i
educadora d’educació especial adscrita a la Usee
Ins Lluís de Requesens. USEE (Unitat de Suport
a l’Educació Especial): “Per què no t’ho creus?
L’acompanyament inclusiu dels adolescents en l’entorn
educatiu”.
Modera: Dolors Vique, psicopedagoga de l’Equip
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica de
Sant Vicenç dels Horts
14.00 h. Cloenda
Raimond Blasi, regidor d’Adolescència i Joventut de
l’Ajuntament de Barcelona
Marta Poll, directora de la Federació SMC

INSCRIPCIONS
Formulari d’inscripció:
http://bit.ly/1j2oSkl
Preu: 20 euros (10 euros per a entitats federades)
Últim dia d’inscripció: 16 d’abril

