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Salutogènesi
 Generant salut des dels nostres municipis 

La imatge negativa de l'adolescència present en el món occidental ha propiciat un model 
d'atenció a la salut adolescent centrat en el dèficit i en els factors de risc. 
Els últims anys aquest model ha començat a ser qüestionat per enfocaments que 
emfatitzen la competència i el desenvolupament positiu de joves i adolescents. 

Les persones joves necessiten espais segurs on poder resoldre dubtes, 
expressar les seues preocupacions i aprendre eines per a la vida.

Els diferents perfils participants han facilitat la reciprocitat en 
l’adquisició d’estratègies de resolució de conflictes.

Conéixer i compartir entre iguals ha suposat una reducció en el 
sentiment de soledat que prèviament manifestaven les joves.

Objectiu  
Millorar la salut mental i el benestar emocional de joves d’entre 12 i 14 anys, de la comarca de la Ribera 
Alta, que sense presentar cap patologia mental concreta, mostren dificultats per fer front als esdeveniments vitals 
propis de la seua etapa evolutiva.

Metodologia 
Intervenció en grup d’iguals.                          

Tècniques d’aprenentatge dialògic i vivencial. 

Acompanyament mitjançant la disciplina positiva. 

                                                                   

          EntreJoves és un programa d’educació emocional, en el que han participat 9 joves del IES Pere Esplugues de La 
Pobla Llarga. Comprén dues línies de treball:

1. Acompanyament directe a les joves on es treballa autoconeixement, autoconcepte i autoestima, gestió 
emocional, assertivitat, responsabilitat afectiva, presa de decisions i comunicació no violenta. 

2. Dues sessions amb les famílies, on s’explica la metodologia educativa emprada, la disciplina positiva i els seus 
principis rectors; amabilitat, afecte i fermesa. Així com la comunicació adult-adolescent i l’establiment de límits. 

  Avaluació
L’assistència ininterrompuda i voluntària per part de les joves s’ha considerat un 
predictor d’èxit.

L’enquesta sobre competència i autoestima i les entrevistes personals finals, 
revelen una millora significativa en l’estat emocional de les participants del grup.
 

EntreJoves
Autoria: GÓMEZ, Y [1] , MONT, N [1], ALEMANY, J [1],PAREDES I CARBONELL, JJ [2], PORTILLO, M [2] RODENAS MARCO, A [3],

[1] MANCOMUNITAT RIBERA ALTA,[2] DEPARTAMENT DE SALUT DE LA RIBERA, [3] CENTRO SALUD PÚBLICA ALZIRA, 
Municipi: La Pobla Llarga

10
 Sessions 1/semana

90 min

Total: 15 hores


	Diapositiva 1

