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◗  Habilitats emocionals: autoes-
tima, gestió positiva dels proble-
mes, de l’estrès, etc.

programes de llarg recorregut 
En el marc de l’escola i amb el su-
port del Departament de Salut de la 
generalitat de Catalunya i les ad-
ministracions locals fa tretze anys 
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Des de fa ja uns anys col·laborem amb la Fundació Catalana de 
l’Esplai en el programa l’Aventura de la vida, engrescant els infants 
a reflexionar i a desenvolupar un posicionament crític envers les 
diferents cares que componen el dinàmic món dels consums de 
drogues.

En l’actual context de crisi, les famílies i els educadors hem d’apos-
tar més que mai per l’educació en els valors i els estils de vida que 
ens ajuden a tots, des dels més petits fins als més grans, a mantenir 
una bona salut: el nostre bé més preuat. 

El nois i noies de l’Hospitalet compten des de fa tres anys amb l’Or-
dago! com a recurs per reflexionar, repensar i compartir les seves 
inquietuds i actituds envers les pautes de consum i el compromís 
amb estils de vida saludable. Enguany , hi participen 13 centres amb 
1.377 alumnes. El tema de les drogues els resulta atractiu, i en parlen 
obertament i volen tenir tota la informació. La intervenció a l’aula 
permet captar el procés de com es trenquen mites i comparteixen 
experiències. També com la pressió de grup és més present a partir de 
tercer d’Eso. Cal afegir que, en general, la participació de l’alumnat es 
més ordenada, reflexiva i positiva del que es podria esperar.
 

apostar per  
l’educació en valors

La participació 
és reflexiva i positiva 

“L’aVEntUra dE La Vida”, “órdago!”, “EdUnatUra”, “¡aCtíVatE!”  

La Fundació desenvolupa programes 
per a la promoció de la salut 
Els educadors i educadores són agents de salut molt eficaços

ISABEL MATAS

al llarg dels anys la fundació 
catalana de l’espai ha de-
senvolupat estratègies ori-

entades a promoure la participació 
d’infants i joves en experiències de 
vida que facilitin el creixement 
personal, la vinculació en el grup 
i la responsabilitat social. salut i 
lleure són dos termes estretament 
vinculats que sota un referent de 
valors, permet el desenvolupa-
ment d’actituds i habilitats, que 
fomenten l’autonomia i la reflexió 
personal. entorn d’aquest binomi 
és fàcil crear el marc de creixement 
idoni per acompanyar infants i jo-
ves en l’adopció d’estils de vida 
saludable. l’aventura de la vida, 
órdago!, edunatura o ¡activate! 
són programes de la fundació.  

En l’àmbit del lleure, els movi-
ments i les entitats d’esplai exer-
ceixen una funció protectora da-
vant de les agressions a la salut. 
D’una banda, l’esplai promou la 
salut en tant que afavoreix la des-
coberta i l’aprofundiment en els 
valors humans; crea un escenari 
idoni per a l’estimulació de les 
amistats i l’afectivitat; potencia 
l’aprenentatge de l’autonomia; 
l’entrenament de les habilitats 
per a la vida, etc. D’altra banda, 
impulsa la vivència lúdica d’acti-
vitats saludables en sí mateixes, 
que han esdevingut inherents a 
l’educació en el lleure: colònies, 
excursions, campaments, esport, 
joc a l’aire lliure, festes populars, 
gimcanes, curses...

Tot plegat conforma una interven-
ció inespecífica, però molt potent, 
d’educació i promoció de la salut, 
impulsada pels monitors i moni-
tores, uns agents de salut força 
eficaços. Compromesos amb la 
salut dels més joves i facilitadors 
d’entorns d’entrenament d’habi-
litats per a la vida i descoberta 
d’estils de vida saludable.

L’educació per a la salut
L’educació per a la salut és un pro-
cés de formació i responsabilitza-
ció de la persona, que no es limita 
a l’adquisició d’hàbits saludables, 
sinó a enfortir la personalitat per 
tenir criteri i prendre les decisions 
més adients en cada moment de la 
vida. Un dels aspectes cabdals són 
les “habilitats per a la vida” que 
l’OMS defineix com “les capaci-
tats per adoptar un comportament 
positiu que permeti als individus 
abordar amb eficàcia les exigències 
i els reptes de la vida quotidiana. 
Es tracta d’habilitats personals, in-

terpersonals, cognitives i físiques 
que ajuden les persones a controlar 
i dirigir les seves vides, desenvo-
lupant la capacitat de viure amb el 
seu entorn i aconseguint que aquest 
canviï.”  

tres categories d’habilitats
En el marc de les habilitats per a la 
vida es classifiquen tres categories

◗ Habilitats socials: assertivitat, 
empatia, comunicació, resistència 
a les pressions, etc.

◗ Habilitats cognitives: resolució 
de problemes, presa de decisions, 
pensament crític, creatiu, etc.

que es desenvolupa el programa de 
l’Aventura de la Vida adreçat als 
infants de 8 a 11 anys de primària. 
Des de 1999 un total de 109.000 
infants diferents han participat al 
programa. En el curs 2011-2012 
participen un  total de 10.983 in-
fants de 133 escoles distribuïdes en 
56 municipis.

Així mateix, des del 2005 i amb el 
suport de les administracions lo-
cals, s’ha dut a la pràctica el pro-
grama Órdago!, adreçat a l’alum-
nat de la secundaria obligatòria. 
En el curs 2011-12 participen un 
total de 5.358 alumnes de 44 cen-
tres de secundaria distribuïts en 

10 municipis. Ambdós programes 
s’emmarquen en el que es defi-
neix com a prevenció universal. 
Aporten materials didàctics per a 
l’alumnat, el professorat i les famí-
lies. Són dos programes creats per 
la Fundación EDEX i conveniats 
amb la FCE per al seu desenvolu-
pament a Catalunya. 

20 propostes d’activitats 
En la mateix línia de prevenció 
universal la Fundación Esplai ha 
impulsat diverses iniciatives orien-
tades a la prevenció de conductes 
de risc entre els i les adolescents, 
ha editat el programa “!Activate!” i 
ha impulsat el blog “tu controlas”, 
una proposta de formació on-line 
per a joves de 15 a 18 anys. “!Ac-
tivate!” és una publicació editada 
per la Fundación Esplai que ofe-
reix als joves activitats alternatives 
per desenvolupar en el seu temps 
lliure. La publicació ha comptat 
amb el suport del Pla Nacional 
sobre Drogues, del Ministeri de 
Sanitat, Política Social I Igualtat. ■

Celebració a Tarragona dels 10 anys de l’Aventura de la Vida
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