
  
   
 

 

 
 
 
FACULTAT DE MEDICINA 
  

 

FITXA D’ACTIVITAT 
(no emplenar  els espais ombrejats)  

NOM  
 
EN PLENES FACULTATS - Salut, Drogues i Sexualitats Saludables 
 

TIPUS 3 

ApS 
L’aprenentatge servei és una 
proposta educativa que integra el 
servei a la comunitat i 
l’aprenentatge acadèmic útil en un 
sol projecte. 

Adreçat 
al grau 
de: 

Medicina 

ENTITAT AMB 
LA QUE S’HA 
FET EL 
CONVENI  

FUNDACIÓ SALUT I COMUNICAT 

Telèfon 
d’informació  93 424 04 00  PREU -- 

DATES 
IMPARTICIÓ 
ACTIVITAT 

 
Febrer - Abril 

Nº HORES 
ACTIVITAT 25  CRÈDITS 

ECTS 1 

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 

NECESSITAT QUE ES VOL 
COBRIR 

Capacitar estudiants com a referents en promoció de la salut entre iguals. 

Prevenir el consum de drogues problemàtic i promoure conductes sexuals 
segures entre el col·lectiu universitari. 

Desenvolupar diferents activitats per difondre EPF com a punt de 
referència en temes de drogues i entre la comunitat universitària i 
sensibilitzar la població universitària sobre els riscos associats al consum 
de drogues. 

Fomentar la participació i comunicació interactiva de la comunitat 
universitària mitjançant l’ús de xarxes socials. 

 

APRENENTATGES QUE FA 
L’ESTUDIANTAT 

Classes teòriques: 

- Formació bàsica en prevenció de drogodependències i reducció de 
riscos. 

-Formació bàsica en sexualitats saludables. 

-Taller "Màrqueting social i habilitats comunicatives".  

 

Classes pràctiques: 

-Ideació, elaboració i desenvolupament de campanya preventiva en el 
consum de drogues i sexualitats saludables a la Universitat.  

-Aportacions a les xarxes socials del projecte (prevenció a les xarxes). 

-Possibilitat de col·laboració externa en programes preventius a diferents 
Municipis de la Diputació de Barcelona  

 
 

TASQUES DE SERVEI QUE HA 
DE DESENVOLUPAR 
L’ESTUDIANTAT 

Traspassar els coneixements assolits a la formació teòrica en temes de 
prevenció i reducció de riscos del consum de drogues i sexualitats 
saludables als seus iguals, mitjançant la realització d’una campanya 
preventiva a la Universitat.  
 

 



  
   
 

ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE I 
REFLEXIÓ PREVISTES 

- Participació i aportacions durant el desenvolupament de les formacions 
teòriques 

- Preparació conjunta amb el professorat de la campanya preventiva. 

- Elaboració de Diari Reflexiu o portafoli sobre l'experiència.  

 
PROFESSORAT 

 
Otger Amatller (Fundació Salu i Comunitat) 
Sílvia Gómez (Fundació Salut i Comunitat) 

Responsable : Anna Maria Vilella Morató 

AVALUACIÓ  
DE 

L’ESTUDIANT  

• Assistència a les formacions 

• Assistència a les activitats realitzades 

• Participació a la campanya preventiva 

• Assistència a les hores pràctiques 

 
AVALUACI Ó 

DEL 
PROJECTE 

• Test pre i post formació (adquisició de coneixements) 

• Avaluació de les formacions 

• Entrega obligatòria de diari reflexiu o portafoli 

 
 


