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• “Posat al seu lloc” és una iniciativa de 

l´ACPEAH (l’Associació Catalana de 

Professionals de l’Educació en 

l’Àmbit Hospitalari ) i  el Grup de Recerca en 

Educació Moral de la Universitat de Barcelona 

(GREM) que s´adreça a alumnes de primària i 

secundària  dels Centres Educatius de 

Catalunya .  



• Es crea amb la voluntat que els alumnes 

s’apropin a la realitat dels infants i adolescents 

malalts, donat que tots estem exposats a 

emmalaltir. 

 



 

• l’Associació Catalana de Professionals de 

l’Educació en l’Àmbit Hospitalari (ACPEAH) es 

va crear al 1997 amb la finalitat de treballar per 

a la millora de la qualitat de la vida dels infants i 

joves malalts. 

 



 

• L'experiència viscuda a les aules hospitalàries, i 

les necessitats detectades als alumnes malalts i  

   hospitalitzats motiven a impulsar, conjuntament 

amb el GREM la proposta POSA'T AL SEU 

LLOC.  

 



• Aplicació de la 
Carta Europea dels 
drets del nen 
hospitalitzat. 

• (doc. A 2-25/86) 

• Diari Oficial de les 
Comunitats Europees 
13.05.1986  

• Publicat 16.6.86, núm. C 
148/37 i 148/38  



• Està constituïda per professionals que treballen 

directament en l’educació de l’infant i jove 

malalt, és a dir els i les mestres de les aules 

hospitalàries. 



• Coneixem l´hospital  

 



 

                     OBJECTIUS 

 

• 1. Fer visible la infància amb problemes de salut.  

 

 

• 2. Conèixer les característiques pròpies de 

l’àmbit hospitalari: professionals, funcions, etc.  

 



• 3. Expressar i interpretar pensaments, vivències 

i opinions respecte l’hospital i les visites al 

metge.  

 

• 4. Posar-se al lloc d’un infant hospitalitzat i 

comprendre la seva situació, necessitats i drets. 



• Davant la necessitat de formació d´ aquests 

alumnes , l´ associació a través  del servei de 

comunicació es van posar en contacte amb la 

unitat de pediatria per col·laborar en aquest 

projecte.  



                

                    Vesant metodològica  

• Aprenentatge servei: l´alumne "aprèn tot fent”  

 



 

 



• REPTE  

 

 

 

• OPORTUNITAT  



• Proposta adaptada al treball que es realitzarà a 

l´escola per part dels professors : 

 

• Apropant al nen el procès de la vida , on neixem, 

emmalaltim , i morim  i donant-li el valor que es 

mereix a la salut física, psíquica i emocional.  



 

                  CRITERIS METODOLÒGICS 

 

• Classes actives . 

 

• Continguts adequats. 

 

•  Diàleg eix fonamental . 

 



• Escola : 

• Carta Europea dels drets 

dels Infants 

Hospitalitzats. 

• Què implica emmalaltir.  

• L‘amistat . 

• Néixer, Viure, Morir. 

• La Salut . 

 

• L´hospital  

• Coneixem l'Hospital 

• La Salut . 

• Què implica emmalaltir. 

• Què és un hospital. 

• Què hi fem. 

• Qui hi treballem. 

 



 

                         EINES DE TREBALL 
 

• FITXES DE TREBALL 

 

 

 

• PREGUNTES PER AL 

DEBAT I LA REFLEXIÓ 



• BIBLIOGRAFIA 

 

 

• PÀGINES WEB 

 

 

• PEL·LÍCULES 



• A l´hospital vam realitzar una adaptació del 

temari per l´edat dels nens i nenes que ens 

vindrien a conèixer.  

 

• Seguint les premisses de metodologia  i 

continguts de l´escola. 



• Visita a l´hospital  



• Sessió pedagògica: 

 

• Professionals dels Serveis de Medicina 

Pediàtrica, Infermeria Pediàtrica , Farmàcia i 

Nutrició . 

• Diferents funcions que realitzem, consells i 

hàbits saludables  



• Intel·ligència múltiple (Howard Gardner) 



• Transmetre en el major número d´àmbits 

possible perquè arribi amb facilitat a tots els 

nens .  

 



                      ACTIVITATS 

• Jocs interactius . 

• Explicacions orals. 

• Treballs pràctics amb material sanitari . 

• Recrear una visita mèdica i d´ infermeria  

• Explicar les seves experiències i resoldre els 

seus dubtes i pors.  



• Sessió pedagògica 





 



 



• Dibuixos i redaccions  



• És ben cert que una estada a l'hospital pot 

generar por, angoixa, la persona es pot sentir 

vulnerable, indefensa i viure experiències de 

dolor,  és un espai on no s'hi va per gust.  



• Però totes les vivències poden ser motiu de 

creixement personal, d'obertura vital vers l'altre, 

vers les situacions tan dispars i complexes com 

les que un pot trobar en un lloc on el sofriment 

pot ser-hi present .  

 





















• Collage  



• Avaluació i projecte de futur 



• Experiència enriquidora en l´àmbit professional i 
personal. 

• Resposta entusiasta dels professionals. 

• Contacte amb el nen sa . 

• Vesant formativa . 

• Apropar l´hospital i la nostra tasca. 

• Fer que el nostre àmbit no sigui desconegut i per 
tant temut .          



 

                   LINIA DE FUTUR 
 

• Continuar amb aquesta experiència i obrir 
l´hospital per tal d´apropar i fer conèixer el 
nostre servei de pediatria a la població. 

 

• Respondre a  les demandes i necessitats de 
l´entorn i als reptes del propi desenvolupament   
de la professió. 

 



 

• Continuar recollint les redaccions i els dibuixos 

dels nens ingressats al nostre servei . 

 

• Conèixer el què pensen ens ajuda a millorar . 





 

 

• Aconseguir que  tots els nens integrin l´hospital 

i els seus professionals a la seva vida amb 

normalitat  , com la Ingrid ..........  





 

GRÀCIES 


