QUAN NO T’AGRADES,

EMMALALTEIXES
PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE
TRASTORNS DEL COMPORTAMENT
ALIMENTARI I PROMOCIÓ
DE LA SALUT
Activitats per a infants
i adolescents, famílies,
personal docent i sanitari

Més val prevenir que curar
QUI SOM
• Una entitat sense ànim de lucre nascuda el 1992 a mans
de pares i mares que tenien una filla diagnosticada d’anorèxia
nerviosa a l’Hospital Clínic de Barcelona, amb la col·laboració
dels professional de la unitat de tractament
• La nostra missió és ajudar a persones afectades per un trastorn
de la conducta alimentària i a les seves famílies proporcionant-los un servei de suport psicosocial i acompanyament, així
com fer sensibilització social sobre aquests trastorns
• El 2007 vam crear la Fundació Imatge i Autoestima amb la
finalitat concreta de prevenir els trastorns de la conducta alimentària i promoure la salut, especialment entre la població
infanto-juvenil.
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EQUIP DOCENT:
• Totes les activitats són dutes a terme per psicòlogues especialistes en TCA i estan adaptades a l’edat i característiques
de cada grup.

El perquè de la prevenció
•

Els principals TCA són l’anorèxia nerviosa, la bulímia
nerviosa, el trastorn per afartament i el trastorn de la conducta alimentària no especificat.

•

Un 5% de la població adolescent femenina pateix un TCA
i un 11% més està en risc.

•

Són trastorns greus i complexes, de llarga durada, que
necessiten una mitja de 4-5 anys de tractament especialitzat per ser superats.

•

Són el trastorn mental amb una taxa de mortalitat més
elevada (un 5% en l’anorèxia nerviosa).

•

El 70% es recupera si rep un tractament adequat
i el 20-25% cronifica.

5%

1 de cada 20 adolescents
pateix un TCA i 3 més
estan en risc de patir-ne.
És la tercera malaltia crònica
entre la població adolescent

25%

(mortalitat)
(cronifica)

(es recupera)

70%
La mitjana de temps per recuperar-se
se situa entre els 4-5 anys

Són el trastorn mental amb una de les
taxes de mortalitat més elevades (un 5%
La recuperació és possible
)
(un 70% es recupera)

1r any

2n any

3r any

4t any

5è any

Tallers dirigits a infants i adolescents
Totes les activitats són dutes a terme per psicòlogues especialistes en TCA i estan
adaptades a l’edat i característiques de cada grup.
La nostra metodologia és pràctica i convida a participar els nois i noies de forma
activa durant el desenvolupament de l’activitat.
Els tallers és preferible fer-los presencials, però també tenim la possibilitat de ferlos online.
PRIMÀRIA

3r i 4rt de primària

El Mirall Fantàstic: 1 hora (80 €/ grup)

5è i 6è primària

Amb el cos no s’hi juga: 1,5 hores (120 €/ grup)

SECUNDÀRIA

1r i 2n d’ESO		

M’agrado tal com sóc I: 2 hores (160 €/ grup)

3r i 4rt d’ESO		

M’agrado tal com sóc II: 2 hores (160 €/ grup)

BATXILLERAT

Batxillerat		
L’OBJECTIU dels nostres tallers és doble:
• Prevenir els trastorns de la conducta alimentària com l’anorèxia i la bulímia nervioses
• Detectar possibles casos a l’aula i proporcionar assessorament sobre com actuar davant d’aquests.
Apostem per la promoció dels factors de protecció com a “VACUNA PSICOLÒGICA”:
• Autoestima saludable
• Imatge corporal positiva
• Sentit crític vers la pressió social per tenir un determinat cos
• Respecte per la diversitat corporal
• Estil de vida saludable.

Mites i hàbits alimentaris: 2 hores (160 €/ grup)

GRUPS AMB NEE

Grups amb NEE

Jo sé cuidar-me: 1 hora (80 €/ grup)
Desplaçaments a part segons destinació (consultar)

Un cop finalitzada l’activitat de prevenció, què fem els professionals de Fundació
IMA si detectem un cas de risc a l’aula?
•
•
•

Donem pautes al professorat de l’escola
Escoltem la consulta de l’alumne i l’orientem sobre què cal fer
Atenem a la família i derivem al servei d’informació immediata i orientació
de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia.

Formació on-line per a professionals
EQUIPS DOCENTS I PSICOPEDAGÒGICS
Oferta formativa:
•
•

Xerrades de 2 hores (200 €/ grups de màxim
30 persones)
Curs de 8 hores (450 €/ grups de màxim
30 persones)
Els curs de 8 hores està recomanat per a
professionals que vulguin aprofundir sobre
el TCA. El taller de 2 hores ofereix una
visió molt general sense aprofundir.

•

Modalidad: on-line

Els objectius són:
•
•
•
•

Saber què són els trastorns de la conducta
alimentària
Conèixer els senyals d’alerta dels TCA
Saber actuar davant d’un possible cas de TCA
Aprendre com prevenir els TCA des del centre escolar.

Els contiguts els podem adaptar segons les necessitats de cada grup.

MONITORS/ES DE MENJADOR
Oferta formativa:
• Xerrades de 2 hores (200 €/ grups de màxim 30 persones)
• Curs de 8 hores (450 €/ grups de màxim 30 persones)
Els curs de 8 hores està recomanat per a professionals que vulguin aprofundir sobre el TCA.
El taller de 2 hores ofereix una visió molt general sense aprofundir.

•

Modalidad: on-line

Els objectius són:
•
•
•
•

Saber què són els trastorns de la conducta alimentària
Aprendre a identificar els senyals d’alerta en el menjador escolar
Saber com actuar davant d’un possible cas de TCA al menjador escolar
Conèixer com fomentar un hàbit alimentari saludable des del menjador escolar.

PROFESSIONALS DE LA SALUT
Si estàs interessat/da en formació per a equips de salut, la Fundació IMA juntament
amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya ofereix formació subvencionada.Per a
més informació contacteu amb nosaltres.
Els objectius són:
•
•
•
•

Saber què són els trastorns de la conducta alimentària
Aprendre a identificar els senyals d’alerta en la consulta
Saber com actuar davant d’un possible cas de TCA
Conèixer com és el tractament del TCA

Xerrades i conferències per a famílies
EL MEU FILL/A S’AGRADA? Prevenim l’anorèxia i la bulímia des de casa:
•
•
•

L’objectiu és que les famílies coneguin què són els TCA, com es desenvolupen
i què poden fer per prevenir-los i detectar-los a temps.
Dirigida a famílies amb fills i filles de 0 a 18 anys
Durada: 1,5 hores. Modalitat: on-line.

ALIMENTA L’AUTOESTIMA DEL TEU FILL/A:
•
•
•

L’objectiu és que les famílies coneguin pautes de criança que afavoreixin una
autoestima saludable en els més menuts i menudes de casa.
Dirigida a famílies amb fills i filles de 0 a 12 anys
Durada: 1,5 hores. Modalitat: on-line.

GESTIÓ DE LES EMOCIONS I SENTIMENTS A L’ADOLESCÈNCIA:
•

•
•

L’objectiu és que les famílies coneguin en què consisteix l’adolescència i què
poden fer des de casa per acompanyar els seus fills i filles durant aquesta etapa
vital de forma exitosa.
Dirigida a famílies amb fills i filles de 10 a 18 anys
Durada: 1,5 hores. Modalitat: on-line.

T’AGRADA EL QUE VEUS AL MIRALL?
•

•
•

L’objectiu d’aquesta xerrada és reflexionar sobre alimentació i l’actual culte
al cos. Com ens afecta? Com podem protegir-nos de la pressió social que ens
envolta en relació a la imatge corporal?
Dirigida al públic en general
Durada: 1,5 hores. Modalitat: on-line.

Formació per a Ajuntaments
Dirigit a:
Tècnics de Joventut
Tècnics de Salut
Tècnics d’Educació

Oferta formativa:
• Taller de 3 horas, amb descans (300 €/ grups de màxim 30 persones)
• Curs de 8 hores (600 €/ grups de màxim 30 persones)
Els curs de 8 hores està recomanat per a professionals que vulguin aprofundir sobre el TCA.
El taller de 3 hores ofereix una visió molt general sense aprofundir.

•

Modalidad: on-line

Els objectius són:
• Què són els trastorns de la conducta alimentària.
• Els senyals d’alerta dels TCA
• Com actuar davant d’un possible cas de TCA
• Com prevenir els TCA
• Recursos del municipi

Programa de suport i ajuda psicosocial
de l’Associació contra l’anorèxia i al bulímia
La Fundació Imatge i Autoestima treballa conjuntament amb l’Associació Contra l’Anorèxia i la
Bulímia. Des d’aquesta es fa atenció directa a persones afectades per un trastorn de la conducta alimentària i també a les seves famílies, a través dels següents serveis:
•
•
•
•

Servei d’informació immediata i orientació telefònica (93 454 91 09 / acab@acab.org)
Acompanyament i assessorament individualitzat
Grups de suport a familiars de persones afectades
Formació a familiars de persones afectades

INSCRIPCIONS
•
•

El període d’inscripció està obert al llarg de tot el curs escolar.
Cal fer la reserva de places trucant al 93 454 91 09 o enviant un correu
electrònic a malegret@acab.org
• L’activitat preventiva es realitza a les instal·lacions del centre sol·licitant amb
totes les mesures de seguretat.
• Responsable del programa de prevenció: Mar Alegret

Amb el suport i col·laboració:

