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Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual es d ona publicitat 
al Programa d'innovació pedagògica “Programa SI! de  Salut 
Integral” i als centres participants el curs 2016-2 017 amb dret a 
certificació 
 
L’article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que el Departament ha 
d’afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d’innovació pedagògica i curricular 
que tinguin l’objectiu d’estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats 
personals, l’èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l’activitat educativa i el 
desenvolupament del projecte educatiu dels centres. Així mateix, estableix que aquests 
projectes poden referir-se a un o més centres i comportar, si escau, vinculacions amb la 
universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions. 
 
L’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació 
pedagògica (DOGC núm. 6966, de 30.9.2015), determina les modalitats d’innovació 
pedagògica i, entre d’altres, hi inclou els programes d’innovació, que consisteixen en plans 
d’acció que el Departament d’Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat 
millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la 
mateixa finalitat, també inclou les iniciatives d’altres institucions amb les quals el 
departament col·labora mitjançant acords o convenis. 
 
El disseny del programa Programa SI! de Salut Integral es fonamenta en evidències 
científiques que avalen la seva efectivitat i aconsegueix donar una visió  holística de la salut 
tractant els components clàssics de programes de promoció de la salut (com l’alimentació o 
l’activitat física) i afegint components de coneixement del cos i de la gestió emocional. Tenint 
en compte que els hàbits apresos durant la infància es mantenen en l’edat adulta, el 
Departament d’Ensenyament i la Fundació SHE, liderada pel Dr. Valentí Fuster, impulsen el 
programa SI, dirigit a escolars de 3 a 16 anys i a les seves famílies. 
 
En aquest context, des del curs 2010-11 el Departament d'Ensenyament ha impulsat en 
determinats centres el desenvolupament del Programa SI! de Salut Integral. El Programa 
ofereix activitats per a l’aula i per a les famílies, així com formació pel professorat i propostes 
pel foment d’un ambient escolar saludable. Les activitats d’aula es desenvolupen a través de 
metodologies globalitzadores. 
 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
1. Donar publicitat al programa d'innovació pedagògica Programa SI! de Salut Integral amb 
el contingut que estableix l’annex 1 d’aquesta Resolució. 
 
2. Fer pública, a l’annex 2, la relació dels centres educatius participants en el Programa SI! 
de Salut Integral el curs 2016-2017 amb docents que tenen dret a rebre el certificat 
d’innovació si compleixen els requisits establerts.  
 
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar un recurs d’alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que ha dictat 
l'acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el 
que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
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de les administracions públiques de Catalunya, els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
Barcelona, 4 de desembre de 2017 
 
 
 
 
 
La directora general d’Educació Infantil i Primària  
Carme Ortoll i Grifols 
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Annex 1. Contingut del Programa SI! de Salut Integr al 
 
1. Objecte 
L’objecte del Programa SI! de Salut Integral (en endavant Programa SI) és demostrar que 
l'adquisició d'hàbits saludables des de la infància redueix els riscs de patir malalties 
cardiovasculars i millora la qualitat de vida en l'edat adulta. 
El Programa SI pretén proveir l’individu amb les habilitats i valors necessaris que permetin el 
nen i el jove actuar positivament en relació amb la seva pròpia salut durant tota la vida. 
El programa SI s’emmarca en l’àmbit 1 de la innovació pedagògica que fa referència a 
Metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge i l’àmbit 3 que fa 
referència a la Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn definits per la 
comissió d’innovació pedagògica del Departament d’Ensenyament. 
 
2. Descripció del programa 
El Programa SI promou la salut cardiovascular amb l'objectiu d'ensenyar a mantenir hàbits 
de vida adequats i durant tota la vida. Confirma científicament la importància d’educar en els 
hàbits saludables i desenvolupa metodologies globalitzadores que integren quatre 
components bàsics interrelacionats: l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable, el 
desenvolupament de l’activitat física, el coneixement del cos i la gestió emocional com a 
factor de protecció envers les addiccions. Així mateix, promou la transformació tant 
metodològica com d’aspectes d’ambient escolar relacionats amb els hàbits saludables i 
l'intercanvi de bones pràctiques amb altres centres; promou el compromís col·lectiu entre el 
professorat, l'alumnat i les famílies duent a terme activitats dins l’àmbit escolar, d’aula i 
familiar. 
   
3. Destinataris 
Els destinataris del Programa SI són els centres educatius que imparteixen ensenyaments 
d’educació infantil i primària  de titularitat del Departament d’Ensenyament, de titularitat 
municipal o de titularitat privada en règim de concert amb potencial de millora i que tenen un 
equip docent compromès i amb motivació per desenvolupar projectes d’innovació. 
 
4. Finalitat i objectius específics 
4.1 Finalitat 
La finalitat del Programa SI és fomentar en l'alumnat l'adquisició de coneixements, actituds i 
hàbits saludables a través d'una intervenció basada en quatre components (cos i cor, 
activitat física, alimentació i gestió emocional) i en quatre àmbits (aula, professorat, família i 
ambient escolar). 
 
4.2 Objectius 
Els objectius del Programa SI són els següents: 
a) Conèixer la realitat de la malaltia cardiovascular 
b) Implicar la família i l’escola en la promoció d’hàbits saludables 
c) Adquirir hàbits saludables en relació als quatre components del programa 
d) Aplicar la metodologia del programa per desenvolupar-lo a l’aula 
e) Implementar els materials aportats pel Programa SI  
f) Utilitzar la pàgina web del Programa SI com a eina d’intercanvi de bones pràctiques entre 
els professionals 
 
5. Òrgan impulsor 
El Programa SI està impulsat i es gestiona per la Direcció General de l’Educació Infantil i 
Primària en conveni amb la Fundació SHE. 
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6. Durada del Programa SI i dels projectes dels centres participants 
El programa SI es va iniciar el curs 2010-2011 i finalitzarà quan ho determini l’òrgan 
impulsor. 
Els projectes dels centres participants en el Programa SI tindran una durada de 3 cursos i 
inclouran les fases de: 
a) formació 
b) implementació 
c) avaluació del programa en el centre 
 
7. Requisits i compromisos dels centres participants 
7.1 Requisits dels centres 
Formen part del Programa SI els centres educatius destinataris d’aquesta Resolució que 
reuneixin els següents requisits: 
a) Implementació del projecte 
b) Compromís del centre amb l’aprovació del claustre i del consell escolar 
c) No haver certificat amb anterioritat en el mateix programa, en cap altra convocatòria 
 
7.2 Compromisos dels centres 
El Programa SI ha estat avaluat amb metodologia científica i els seus resultats han estat 
positius i publicats en revistes de referència en l’àmbit de la salut. El seu impacte en les 
escoles on s’implementa està avalat per aquest estudi científic sempre i quan es dugui a 
terme en unes condicions similars a les del estudi. És per això que es demanen els següents 
requeriments mínims als centres participants: 
 
Nivell d’intervenció Requeriment mínim 
Professorat Formació completa realitzada pel dinamitzador/a 
Aula Desenvolupar les tres unitats didàctiques o bé utilitzar 

els recursos del programa de forma significativa 
Famílies Distribució de la circular  

Enviament i foment de la participació a través de les 
activitats en família 

Ambient escolar Organització d’una jornada de la salut 
Integrar progressivament els punts del decàleg en el 
funcionament del centre 

 
La participació del centre en el programa suposa l’acceptació dels compromisos següents: 
a) Implicació de l’equip docent en la participació en el Programa SI 
b) Participació en les activitats formatives 
c) Planificació del projecte en les fases i el temps necessaris, tenint en compte també les 
actuacions prioritàries, els recursos i l’avaluació de procés, de resultats i d’impacte del 
programa 
d) Designar una persona com a dinamitzadora del projecte tenint present la previsió de 
continuïtat al llarg del projecte 
e) Elaborar una memòria amb evidències de la participació 
f) Incorporar en el projecte educatiu del centre les innovacions generades de la participació 
en el Programa SI 
g) L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa. 
 
8. Supervisió i avaluació 
8.1 Supervisió  
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La Inspecció d'Educació supervisa les accions dels centres que participen en el programa, 
especialment en relació amb el desenvolupament dels projectes, la seva aplicació en el 
context d'aula i la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre. 
 
8.2 Avaluació 
L’òrgan impulsor del Programa realitzarà avaluacions periòdiques del grau d’assoliment dels 
objectius inicials i de les millores generades, dels resultats i de l’impacte del programa, amb 
propostes de consolidació, continuïtat o transferència de la innovació a altres centres i 
contextos. L’avaluació es farà a partir d’indicadors del programa i de les valoracions i dels 
resultats recollits a les memòries dels projectes de centre. 
a) Els indicadors d’avaluació del programa SI són els següents: 
Indicador 1: el nombre d’escoles que es donen de baixa del programa al final de cada curs 
escolar es <= 10% 
Indicador 2: la valoració de la satisfacció global del professorat amb el programa obté amb 
una mitjana igual o superior a 3 (en una escala de 0 a 4) 
Indicador 3: Un 80% de les escoles utilitzen com a mínim el 60% dels recursos del Programa 
Indicador 4: Un 90% de les escoles realitzen la jornada o setmana de la salut  
Indicador 5: El 80 % dels projectes educatius de centre incorporen les propostes 
pedagògiques del Programa i la implementació de les proposta de decàleg d’ambient 
escolar.  
Indicador 6: El 100% de les escoles tenen un dinamitzador o dinamitzadora format al final 
del segon curs d’implementació del programa 
Aquests indicadors es podran valorar a través del formulari que emplenen les escoles al final 
de cada curs escolar 
 
b) Memòria 
En finalitzar el projecte el centre ha de trametre a l’òrgan impulsor la memòria d’avaluació 
final amb constància i evidències de la participació del professorat i altres agents implicats, 
evidències dels resultats, de l’impacte i del canvi o millora que s’ha produït. Així mateix, 
també ha d’incloure propostes de consolidació, continuïtat o generalització, que incloguin la 
incorporació al PEC i als plans de treball del centre. 
 
9. Certificació de la formació i de la innovació 
9.1 Certificació de la formació 
El professorat designat dinamitzador que participi a la formació del programa SI, obtindrà la 
corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb l'Ordre 
ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per 
reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no 
universitari. 
 
9.2 Certificació de la innovació 
La participació en el programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica un cop 
avaluada la 
memòria de forma positiva per part de l’òrgan impulsor. Se certificarà la innovació del 
professorat dinamitzador quan hagi participat directament en el desenvolupament del 
projecte durant 3 cursos. 
 
Els certificats atorgats a les persones participants en el programa d’innovació es registraran 
a l’aplicació de gestió d’activitats d’innovació (AGAI), d’acord amb l’article 6 de l’Ordre 
ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica. 
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10. Actuacions i recursos 
La Fundació SHE facilita l’accés als materials i a la plataforma de formació a les escoles, 
actualitza els materials i resol qualsevol incidència tècnica. 
 
El Departament d’Ensenyament planifica i desenvolupa la difusió i selecció de centres,  la 
formació del professorat, la coordinació de les escoles i l’avaluació i certificació del 
programa. 
 
11. Protecció de dades 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la 
finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i 
confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. 
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Annex 2.Relació dels centres educatius que tenen dr et al certificat d’innovació 
Programa SI el curs 2016-2017 
 
 
Codi Escola/Institut Població 

 
Curs d’incorporació 

08015545 Centre concertat Vendruna Cardona Cardona 2008-2009 
08015582 ESC Mare de Déu del Patrocini Cardona 2008-2009 
08015612 ESC Joan de Palá (ZER Cardener) Cardona 2008-2009 
08026725 ESC CEIP Juncadella Sant Joan de Vilatorrada 2010-2011 
08062778 ESC Escola Ametllers Sant Joan de Vilatorrada 2010-2011 
08038089 ESC CEIP San Esteve (ZER Cardener) Valls de Torruella 2010-2011 
08029209 ESC  Mare de Déu de Montserrat Súria 2010-2011 
08029258 Centre concertat Sagrat Cor de Jesús Súria 2010-2011 
08029222 ESC Francesc Macià Súria 2010-2011 
25004279 Centre concertat Arrels Solsona 2010-2011 
08020383 Centre concertat Vedruna Manresa Manresa 2011-2012 
08037802 ESC Les Corts Barcelona 2011-2012 
08052621 ESC Pau Romeva Barcelona 2011-2012 
08009508 Centre concertat Santa Teresa de 

Lisieux 
Barcelona 2011-2012 

43010581 ESC Mas Clariana Cambrils 2011-2012 
43006356 ESC Marinada Cambrils 2011-2012 
43000731 ESC Joan Ardèvol Cambrils 2011-2012 
43000755 Centre concertat Vidal i Barraquer Cambrils 2011-2012 
43003707 Centre concertat Mare Nostrum Tarragona 20111-2012 
08004201 Centre concertat Teresianes de 

Ganduixer 
Barcelona 2012-2013 

25001291 ESC Jaume Balmes Cervera 2012-2013 
25001321 ESC Mn Josep Arques Cervera 2012-2013 
08020036 Centre concertat Joviat Manresa 2012-2013 
08020061 ESC Renaixença Manresa 2012-2013 
08021119 Centre concertat Cor de Maria Mataró 2012-2013 
08021041 ESC Josep Montserrat Mataró 2012-2013 
08034333 ESC La Llàntia Mataró 2012-2013 
08021296 ESC Tomás Viñas Mataró 2012-2013 
43010153 ESC Vora Mar Salou 2012-2013 
43004979 ESC Torroja Miret Vila-seca 2012-2013 
43005947 ESC Calípolis Vila-seca 2012-2013 
43006241 ESC La Plana Vila-seca 2012-2013 
43006332 ESC Mestral Vila-seca 2012-2013 
43010530 ESC Miramar Vila-seca 2012-2013 
43005005 ESC Sant Bernat Calvó Vila-seca 2012-2013 
08001157 Centre concertat escoles Minguella Badalona 2012-2013 
08004171 Centre concertat Santa Anna-Eixample Barcelona 2012-2013 
08014656 Centre concertat Vedruna Berga Berga 2012-2013 
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