
2n cicle d’Educació Infantil



Antecedents

"L'adquisició d'hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de 
la malaltia cardiovascular i millora la qualitat de vida en l'edat adulta"

• Partint d’aquesta hipòtesis de treball la Fundació SHE, presidida pel Dr. Valentí Fuster, 
té com a missió desenvolupar i avaluar l'impacte d’una intervenció escolar dirigida al 
foment dels hàbits saludables que acompanyi l’ infant dels 3 als 16 anys.

• El Departament d’Ensenyament ha recolzat el desenvolupament i avaluació del 
programa des dels seus inicis amb la voluntat ferma d’expandir-lo arreu de Catalunya si 
els resultats ho avalaven.

• En una primera etapa, 2011-2014, ha finalitzat l’avaluació del Programa SI! en la 
Etapa d’Infantil amb resultats positius.
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Característiques del Programa SI!
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Objectiu general : 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 escola).



Full de ruta desenvolupament i avaluació Programa SI!
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Investigació Infantil

Investigació Primària

Investigació Secundària

Desenvolupament i estudis qualitatius

Estudi científic (amb grup control)
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Aula
Unitats didàctiques / Projectes / Activitats clau

Preparats
(3 anys)

Llestos
(4 anys)

Ja!
(5 anys)

Coneixement del 
cos

Activitat física
Alimentació

saludable

Gestió de les emocions

De cap a peus
10 hores

Mira què faig
10 hores

Puc tastar?
10 hores

Tots som diferents
10 hores

Juguem junts?
10 hores

Bon profit
10 hores

Quant hem crescut
10 hores

Som esportistes
10 hores

Energia per córrer
10 hores

Amb l'objectiu de canviar els coneixements, actituds i hàbits dels nens i nenes respecte als
quatre components del PSI! s'ofereixen tres unitats didàctiques per curs, adaptables a
qualsevol metodologia didàctica i temporalització, amb el personatge d’en Càrdio com a
referència.

Disponible a www.programasi.org
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http://www.programasi.org/


Recursos didàctics 

Sèrie de 26 episodis 
amb els personatges 
més famosos de Barri 
Sèsam

Les aventures d’en Càrdio i la seva amiga 
Claudia aporten coneixements nous 
sobre com podem i hem de cuidar al 
nostre amic preferit, sempre d'una 
manera alegre i divertida.

Amb l'objectiu que l'alumnat interioritzi els 
coneixements que es transmeten s’han 
dissenyat les activitats clau.

Les receptes saludables de la 
Fundació Alícia són activitats 
pràctiques de cuina

Col·loca els següents objectes sobre 
el cos del nen

Disponible a www.programasi.org
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menjas_dia.swf
http://www.programasi.org/


Exemple d’activitat clau 1

4. Cuinem junts

Disponible a www.programasi.org
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http://www.programasi.org/


Exemple d’activitat clau 2

5. Festes variades i equilibrades

Disponible a www.programasi.org
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http://www.programasi.org/
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Mestres

La intervenció en aquest nivell pretén, d'una banda, conscienciar a l'equip docent de la
realitat de la malaltia cardiovascular i de la importància de la seva contribució com a
formadors en l'adquisició d'hàbits saludables en la població escolar, i d'altra banda, formar
el professorat en hàbits saludables i en la metodologia a seguir per dur a terme el PSI! a
l'aula i facilitar materials.

Guies Programa SI! Documents Planificació

Joc Interactiu
Formació bàsica 5 hores

Publicació activitats
escolars al Bloc

Disponible a www.programasi.org
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http://www.programasi.org/
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Famílies

Les famílies juguen un paper molt important en l'educació dels hàbits saludables dels seus fills i filles, és per
aquest motiu que cal fer especial èmfasi en la implicació d’aquestes per aconseguir canvis de rutines i
d’hàbits en l'entorn familiar.

Disponible a www.programasi.org

Presentació Dr. Fuster Materials E. Infantil

Pòster Dr. Ruster Guia per a les famílies.
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http://www.programasi.org/


ACTIVIDADES EN FAMILIAActivitats en família

Són el vincle entre les famílies i el Programa SI! En aquestes es proposen activitats 
que l'alumnat haurà de realitzar conjuntament amb els membres de la seva família. 
Totes estan relacionades directament amb els continguts del Programa SI! que es 
veuen a l'escola.

En total a cada curs es lliuren 6 activitats en família, repartides entre els quatre 
components del programa.

Cos Emocions Emocions EmocionsAlimentació Activitat Física
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Ambient escolar

Es proposa un decàleg d'ambient escolar i la setmana de la salut, amb l’objectiu d’establir
millores en els hàbits relacionats amb l'alimentació saludable i l'activitat física en el centre.

Decàleg ambient escolar Pòster del Dr. Ruster

Visita d’en CàrdioSetmana de la Salut

Disponible a www.programasi.org
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http://www.programasi.org/


El dinamitzador de centre serà la figura clau per la implementació del Programa SI! al
vostre centre.

Implementació del programa

Coordinació Central

Formació 30 hores Trobada de dinamitzadors
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Què comporta fer el Programa SI!?

Full de sol·licitud

Formació de mestres 
(5h)

Formació de dinamitzadors 
(30h)

Decisions en relació a 
l’ambient escolar

Unitats didàctiques/activitats 
d’aula/projectes 

Setmana/Jornada de la salut 

Formulari telemàtic de 
valoració
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GRÀCIES PER PARTICIPAR!
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Moltes gràcies per l’atenció!


