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PER QUÈ ÉS IMPORTANT TREBALLAR 
LA COHESIÓ DE GRUP?

• Fomentar el sentiment de pertinença i la unió.

• Enfortir el benestar emocional.

• Posar consciència en les diferents dinàmiques i 
rols per millorar com a grup.  

• Entendre la diversitat com a valor afegit del grup.

• Entrenar les HpV per un major benestar grupal i 
l'assoliment dels objectius comuns.



UN PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

«Sigues tu, eines i actius per a la salut» és un programa 
que permet integrar estils de vida saludables i 
respectuosos amb l'entorn mitjançant l'entrenament de:

❖ Les Habilitats per a la Vida.
❖ Sentit de Coherència (SOC).

En els infants i adolescents de la demarcació de Girona.

Basat en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948  i la 
Convenció dels drets de la infància.

I aterrant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).



Dimensions de la salut

OMS, 2021



¿Quins factors determinen 
la salut?

1. Condicions socials i 

econòmiques

2. Estils de Vida

3. Atenció Sanitària

4. Entorn físic

40% 

30%

20%

10%



Els ODS



Creativitat



El Sentit de Coherència (SOC)





El paper de la tècnica de referència a l'aula

• Oferir acompanyament durant el curs per facilitar 
la implementació del programa.

• Treballar aspectes emocionals amb l'alumnat des de les 
Habilitats per a la Vida.

• Atendre demandes específiques - si s'escau-.

• Oferir un model al professorat.



El paper del personal docent a l'aula

• Estar present mantenint una actitud participativa i 
d'interès durant la sessió.

• Cuidar i respectar al grup.

• Observar el que succeeix durant la sessió de manera 
objectiva, curiosa, empàtica, amorosa i sense judicis.

• Identificar dinàmiques grupals / aspectes clau per seguir 
aprofundint i fer seguiment amb el grup.

• Compromís amb el grup, amb la tècnica i amb el programa.



Espai Web

www.siguestu.cat

info@siguestu.cat

http://www.siguestu.cat/
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