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D I A R I D E L A F U N D A C I Ó C AT A L A N A D E L ’ E S P L A I

Escoles. Una iniciativa pionera d’hàbits saludables i prevenció de les drogodependències per a primària

20 anys de promoció de la salut a
les escoles amb L’Aventura de la Vida!
@fundesplai

Núria
Gassó

C

oneixeu el programa L’Aventura de la Vida? És
un programa impulsat
per Fundesplai i la
subdirecció general de
Drogodependències
del Departament de
Salut de la Generalitat
de Catalunya des del
curs 1999-2000 que
promou els hàbits saludables dels alumnes
de primària. Aquest
curs, L’Aventura de la
Vida fa 20 anys que es
realitza a les escoles
catalanes.
L’Aventura de la Vida és
un programa de promoció de la salut i prevenció
de drogodependències,
promoció d’actituds i
hàbits saludables mitjançant el coneixement i la
pràctica de les habilitats
per a la vida. Es dirigeix a
alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è
de primària, però també
aposta per la complicitat
de les famílies i tota la comunitat educativa.
En aquest sentit, cal destacar que el programa
incorpora sessions especíﬁques d’assessorament
al professorat que es
complementen amb un
servei d’assessorament
permanent i una jornada
de formació anual per a
les famílies, de manera
que mares i pares es puguin implicar en l’educació dels estils de vida
saludable.
L’Aventura de la Vida és
una proposta didàctica
que permet dur a la pràctica el model competencial del currículum actual
mitjançant activitats, espais de debat, contes, etc.
que estimulen l’esperit
crític i el desenvolupament de les habilitats per
a la vida i els hàbits saludables. És un programa
amb un impacte holístic
perquè s’intervé amb els
infants a l’aula, amb for-
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L’Aventura de la Vida és
un programa de promoció
de la salut per a infants
d’Educació Primària.
HÀBITS
SALUDABLES

ESCOLES PARTICIPANTS

Nombre d’escoles
per comarques
que han participat
a l’Aventura de la
Vida en algun moment entre el
1999 i el 2019

HABILITATS
PER A LA
VIDA

171.292

Infants diferents que
han participat a l’Aventura
de la Vida en algun
moments de Primària
durant aquests 20 anys.

424

Total de municipis implicats en el
programa en algun moment dels 20 anys.

964

Total d’escoles diferents participants
del programa en algun moment dels 20 anys.

INFANTS PARTICIPANTS

5%

Nombre d’infants
participants per curs

4.943

Curs 99-00

mació especialitzada per
als docents i amb xerrades per a les famílies.
Entre les claus de l’èxit
d’aquesta iniciativa hi
ha potenciar les actituds
i hàbits que afavoreixen
un estil de vida saludable
com a estratègia de prevenció, oferir informació
sobre les conductes que
poden comprometre el
benestar i la convivència,
i desenvolupar entre els
infants les habilitats per
a la vida.
Al llarg d’aquests 20 anys
s’hi han anat sumant escoles, ajuntaments, consells comarcals i diputa-

De tots els infants
matriculats a Primària
a l’escola pública
a Catalunya han
participat en el programa
durant el curs 18-19.

19.462

Curs 09-10

cions i s’ha aconseguit
que el programa s’escampi per tot el territori:
hi han participat un total
de 424 municipis i 964
escoles.
Durant el curs 2018-2019,
23.538 alumnes han format part de l’Aventura de
la Vida! A més a més, en
el marc d’aquesta proposta didàctica s’han realitzat
altres projectes com el del
programa L’aventura de
conversar de Tarragona
Ràdio, que ja té 15 anys
de recorregut. Estem
molt contentes i orgulloses d’aquests grans èxits i
volíem compartir-ho amb
vosaltres.

23.538

Curs 18-19

És una
proposta
didàctica
per al desenvolupament
d’hàbits
saludables
‘Órdago’ i ‘Som-hi’

Fundesplai, a més, ofereix també els programes
“Órdago” i “Som-hi”, destinats a joves de 12 a 16
anys. El primer incorpora
l’educació per la salut des
de la participació, considera el bagatge personal
de l’alumnat fonamental

i situa els i les joves com
el motor dels aprenentatges.
Per la seva banda, “Somhi” analitza conductes i
actituds que poden generar situacions de risc,
ajuda a reconèixer-les i
a descobrir alternatives
saludables vàlides per
als mateixos joves.

Opinió
@froi_salgado

Froilán
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Adjunt a
Direcció de
Programes i
Gestió

Hàbits
i habilitats
Quina bona pensada
va tenir la persona
que va posar aquest
nom a un programa
d’habilitats per a la
vida, L’Aventura de
la Vida. O hi ha algú
que pensi que la
vida no es una aventura en si mateixa?
Aquest programa
promou justament
això, el desenvolupament d’habilitats
individuals amb
l’objectiu d’estar
millor preparats per
a entomar els reptes
de present i de futur
amb què cadascú de
nosaltres ens podem
trobar. I a més a
més, els explica amb
un llenguatge i una
metodologia que,
amb la necessària
complicitat de la
tutora, arriba directament a l’infant dins
l’aula en l’horari de
tutoria.
Diàriament rebem
a Fundesplai les
cartes que els i les
alumnes fan arribar
al gat Llampec, que
per als qui no heu
tingut l’oportunitat de conèixer-lo
acaba tenint a l’aula
índexs de popularitat similars a l’altre
gran gat còsmic,
Doraemon, en què li
expliquen les seves
vivències, el seus
neguits quotidians,
un petit capítol de la
seva vida..., i el que
es més important,
com pensant en
els missatges dels
cromos de L’Aventura de la Vida els
han anat superant. I
cada repte superat
és una persona més
ben preparada per
entomar els reptes
quotidians del demà.
Gràcies a tota la
Colla, a l’Hèctor, la
Iolanda, el Xabier,
la Marta, al Sergi
i a l’entranyable
gat Llampec per
acompanyar-nos
en L’Aventura de la
Vida.

