
MÉS ENLLÀ DE L’AULA
LA SALUT DEL DOCENT

AVUI TU 
ETS EL 

CENTRE!

DISSABTE,14 d’abril del 2018

Carrer de Pujades, 
350, 08019 Barcelona



ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA:

9h Recollida d’acreditacions

9:30h Presentació de la Jornada i ponències

14h Tancament de la Jornada

SERVEI DE MONITORATGE 
PER A NENS I NENES

Confirmació prèvia en el formulari 
d’ inscripció de la jornada!

PREU 20€



Com prenem mal? 
Un afer de gestió d'empresa

Algunes persones perden la salut a la feina. Algunes, fins i tot,

moren a causa de les condicions de treball. Evitar-ho és l'objectiu

dels professionals de la salut laboral. Si busqueu a la bibliografia

trobareu que les principals amenaces per a la salut laboral a les

escoles són l'estrès i les disfonies; però les dades oficials indiquen

en un altre sentit i la nostra experiència fent prevenció en escoles

no coincideix ni amb els estudis ni amb les dades oficials.

Per què?

En aquesta darrera intervenció de la jornada parlarem de com

podem perdre la salut treballant en una escola. De com, mentre

se'ns demana un canvi de cultura, la majoria miren el dit en

comptes de mirar la lluna i, en definitiva, com us podem ajudar a

canviar les coses.

Santiago Calvet i Márquez, 
biòleg, doctor en Neurociència

i tècnic de Prevenció.



La veu: la nostra eina de treball

La veu és la nostra eina de treball principal: un dels elements

pedagògics més potents i a l’hora, més vulnerables. Conèixer com

funciona la nostra veu i quins aspectes alteren el seu rendiment

ens ajudarà a tenir-ne cura, potenciar al màxim les capacitats

vocals i prevenir-ne lesions.

1. La veu com a eina de treball del docent

2. Factors de risc d´aparició de problemes de veu

a. Laborals

b. Individuals

3. Cures de la veu

a. Prevenció dirigida a l´individu

b. Cures de la veu. 

Sílvia Contreras, logopeda 
Anna Regatero, infermera del

treball, psicosociòloga i egrònoma
de concepció (disseny).



Agressions a l’aula, 
quina és la millor gestió? 

Ferran Royo, formador en tècniques 
d'autoprotecció i contenció verbal, 

psicològica i física no lesiva

1. El fenomen de la violència física dins dels espais de treball és 

un fet innegable i un risc laboral creixent.

2. Necessitat d’una protecció física individual del treballador 

compatible amb els ideals de servei a l’usuari de les 

organitzacions.

3. L’adaptació d’un art marcial oriental als valors occidentals més 

humanistes... De l’ Aikido a la contenció no lesiva.

4. Exposar tècniques senzilles, eficients i no lesives, executables 

per personal no atlètic ni entrenat prèviament en arts marcials.

5. Evitar o, si més no, minimitzar l’impacte dels riscos en 

situacions de confrontació física dins l’entorn laboral.

6. Disposar d’eines per a una contenció verbal/psicològica.



L’ajuda a les teves mans!

Marta Martínez Medina, 
coordinadora tècnica del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM).

Gestió de situacions decisives:

- Identificació de la situació real: és una emergència?

- Activació telefònica del sistema d’emergència.

- Actuació durant el temps d’espera.

Pautes d’actuació bàsiques.



Posturegem!

Núria Infiesta, fisioterapeuta 
Mifisionline

Una mala consciència del nostre cos, unes activitats laborals molt

sedentàries i uns estils de vida poc saludables, fa que les

persones tinguem problemes o molèsties a nivell físic. No només

és un fet habitual, sinó que a més a més hem acabat normalitzant

aquest dolor o aquestes molèsties com alguna cosa que no es pot

evitar.

Què diu la meva postura de mi? 

Sóc conscient de la meva postura?

Conec els fonaments d’una vida saludable? Els aplico?

Propostes:

• Comencem coneixent-nos amb la respiració

• Treball del cos:

o Dinàmica d’escalfament

o Dinàmica d’estirament 

o Dinàmica de relaxació



Mindfulness per reduir l’estrès 
i millorar el benestar

Berta Sindreu, psicòloga 
experta en programes de 

prevenció d'estrès, tècnica 
superior en PRL i instructora 

de mindfulness.

Que és l’estrès i com afecta a la salut:

Saps que és l’estrès? Saps com t’afecta l’estrès a la salut?

Que és el mindfulness i com et pot ajudar a reduïr l’estrès i

millorar el teu benestar:

Coneixerem el mindfulness i com ens pot ajudar a reduïr

l’estrès, a millorar el nostre benestar.

Realitzarem una petita pràctica que ens ajudarà a trobar la pau

en un món frenètic.



Disseny saludable en la docència

Anna Regatero, infermera del
treball, psicosociòloga i egrònoma

de concepció (disseny).

1. Disseny i Disseny ergonòmic /saludable?

2.   Ergonomia en les aules

a. Disseny cromatisme

b. Disseny ambiental

c. Disseny lumínic

d. Disseny organitzatiu

e. Disseny de producte



Lideratge a l’aula. Com gestionar 
situacions difícils a l'aula?

Diana García González, coach Salud Integrativa 
Nacho Galeano, psicòleg oganitzacional, 
especialista en psicossociologia aplicada.

1. El nou lideratge a les aules i els models d’aprenentatge. 

2. Eduquem per al que som: liderar entre ombres. 

3. El paradigma educatiu holístic.

4. Fomentar la creativitat i l’aprenentatge a  través de la 

gamificació. 

5. Claus per a liderar amb èxit: programació d’una ment feliç. 

“Els grans líders ens inspiren a anar a llocs que mai aniríem i a fer 

coses que mai pensàvem que podríem fer”.



T’HI 
ESPEREM!

http://salutiempresa.cat/?p=5026&preview=true

