
QUAN NO T’AGRADES,
EMMALALTEIXES

PROGRAMA DE PREVENCIÓ 
DE TRASTORNS DE LA CONDUCTA
ALIMENTÀRIA I PROMOCIÓ DE LA SALUT

Activitats per a infants 
i adolescents, famílies, 
personal docent, de 
menjador i sanitari

Més val prevenir que curar
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QUI SOM
• Una entitat sense ànim de lucre nascuda el 1992 

a mans de pares i mares que tenien una filla diag-
nosticada d’anorèxia nerviosa a l’Hospital Clínic 
de Barcelona, amb la col·laboració dels profes-
sionals 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 su-
port psicosocial i acompanyament, així com fer 
sensibilització social sobre aquests trastorns

• El 2007 vam crear la Fundació Imatge i Auto-
estima amb la finalitat concreta de prevenir els 
trastorns de la conducta alimentària i promoure 
la salut, especialment entre la població infan-
to-juvenil.

Totes les activitats són dutes a terme per un equip de 
psicòlegs i psicòlogues especialitzats/des en TCA i estan 
adaptades a l’edat i característiques de cada grup.



• Els principals TCA són l’anorèxia nerviosa, la bu-
límia nerviosa, el trastorn per afartament i el tras-
torn 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 dura-
da, que necessiten una mitja de 4-5 anys de trac-
tament 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.

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

Són el trastorn mental amb una de les 
taxes de mortalitat més elevades (un 5%)

La recuperació és possible
(un 70% es recupera)

La mitjana de temps per recuperar-se 
se situa entre els 4-5 anys
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EL PERQUÈ DE LA PREVENCIÓ

Els TCA



Tallers dirigits a infants i adolescents

1r i 2n de primària
El tresor més valuós: Activitat on els nens i nenes descobreixen el valor i la importàn-
cia d’acceptar-se a si mateixos i d’estimar-se tal com són. 1 hora (85 €/grup)

3r i 4rt de primària
El Mirall Fantàstic: A partir del treball dinàmic, el taller pretén afavorir la impor-
tància d’acceptar-se i estimar-se a si mateixos així com el respecte a la diversitat i als 
altres. 1 hora (85 €/ grup)

5è i 6è primària
Amb el cos no s’hi juga: Activitat on els nens i nenes descobreixen el valor i la im-
portància d’estimar-se a si mateixos així com l’acceptació del seu cos, el respecte a la 
diversitat corporal i el sentit crític davant dels medis de comunicació i xarxes socials. 
1,5 hores (125 €/ grup)

PRIMÀRIA

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 da-

vant 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.

La nostra metodologia és pràctica i convida a participar els nois i noies de forma 
activa durant el desenvolupament de l’activitat.

GRUPS AMB NEE

Jo sé cuidar-me: El contingut d’aquest taller es pactarà prèviament en funció de les 
necessitats de cada grup. 1 hora (85 €/ grup)

Desplaçaments a part segons destinació (consultar)

SECUNDÀRIA

1r i 2n d’ESO
M’agrado tal com sóc I: L’alumnat reflexiona sobre la diversitat corporal, el sentit 
crític davant de l´ús de xarxes socials i la figura de l’amic cuidador. Alhora, es pretén 
treballar la importància de l’acceptació i l’autoestima en un context on predomina l’ús 
de les xarxes socials. 2 hores (170 €/ grup)

3r i 4rt d’ESO
M’agrado tal com sóc II: Es reflexiona sobre l’impacte que les xarxes socials poden 
tenir en l’autoestima i la imatge corporal, i es fomenta la importància de l’acceptació, 
posant èmfasi en el paper reflexiu i crític que tenen en aquesta etapa respecte el que 
veuen, senten, reben i pensen en el seu dia a dia. 2 hores (170 €/ grup)

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

T’agrada el que veus al mirall? Es reflexiona sobre valors com el respecte la di-
versitat corporal i el sentit crític. Es treballa la importància de l’autocura en un context 
de pressió social estètica, posant èmfasi en el seu paper reivindicatiu propi d’aquesta 
etapa. 2 hores (170 €/ grup)

Escoles i instituts

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

• Formació a mida per respondre a les necessitats de diferents col·lectius profes-
sionals en la prevenció dels TCA

• Durada i modalitat adaptada a les necessitats dels participants

• Grups reduïts per fomentar la participació i interacció dels participants (reco-
manem un màxim de 30 persones aproximadament)

• Assessorament posterior a la formació i resolució de dubtes.

• Si esteu interessats/es, consulteu preus: lfernandez@acab.org

• 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.

• PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ*

• PROFESSIONALS DE LA SALUT*

• MONITORS I MONITORES DE MENJADORS

• PROFESSIONALS ESPORTIUS

• AJUNTAMENTS

• EMPRESES

Si estàs interessat/da en formació per a equips de salut, la Fundació IMA junta-
ment amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya ofereix formació subvencio-
nada. Per a més informació contacteu amb nosaltres.

Què oferim?

Objectius 

A qui van adreçades les nostres formacions?

*PROFESSIONALS DE LA SALUT 

Oferim formació subvencionada pel Departament d’Educació per a equips psi-
copedagògics i docents. Per a més informació contacteu amb nosaltres.

*PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ  



EL MEU FILL/A S’AGRADA? 
Prevenim l’anorèxia i la bulímia des de casa:

• L’objectiu és proporcionar informació sobre els trastorns de la 
conducta alimentària i els seus factors de risc. També s’ofereix 
informació sobre les principals senyals d’alerta així com d’ei-
nes i recursos per prevenir-los des de l’àmbit familiar.

• Dirigida a famílies amb fills i filles de 0 a 18 anys
• Durada: 1,5 hores.
• Modalitat: online.
• Preu: 300 €/grup

ALIMENTA L’AUTOESTIMA DEL TEU FILL/A:

• L’objectiu és proporcionar pautes a les famílies per desenvolu-
par una criança positiva, entenent-la com un factor de protec-
ció de la salut i promotor d’una autoestima saludable en infants 
i joves. Es reflexiona també la importància de fomentar una 
alimentació saludable des de la primera infància així com eines 
i estratègies per desenvolupar-la.

• Dirigida a famílies amb fills i filles de 0 a 12 anys
• Durada: 1,5 hores.
• Modalitat: online.
• Preu: 300 €/grup

GESTIÓ DE LES EMOCIONS I SENTIMENTS A L’ADOLESCÈNCIA:

• L’objectiu és proporcionar informació sobre la pubertat i l’adoles-
cència, conductes de risc més habituals i com actuar per afa-
vorir que aquesta etapa vital evolucioni de forma saludable. 

• Dirigida a famílies amb fills i filles de 10 a 18 anys
• Durada: 1,5 hores.
• Modalitat: online.
• Preu: 300 €/grup

Xerrades i conferències per a famílies



Amb el suport i col·laboració:

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 · 616 377 582 o 
enviant un correu electrònic a lfernandez@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: Laura Fernàndez

Programa de suport i ajuda psicosocial de 
l’Associació contra l’anorèxia i la 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 / consulta@acab.org

• Acompanyament i assessorament individualitzat

• Grups de suport a familiars de persones afectades

• Formació a familiars de persones afectades
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