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1. Presentació del projecte i context actual
What’s up! Com vas de salut mental? És un projecte de sensibilització entorn
a la salut mental en l'àmbit educatiu que des del curs escolar 2015-2016,
l'organització Obertament duu a terme a Catalunya, des del curs 2018-2019
s'implementa a Mallorca impulsat per 3 Salut Mental a través del programa
Obertament Balears, i des d’aquest curs 2020-2021 arriba també a Menorca
amb la col·laboració d’AFEM (Asociación de Familiares de Enfermos
Mentales de Menorca) com entitat social amb presència al territori.

En el curs 2020-2021 el projecte ha comptat amb el suport de la Fundació “la
Caixa a través de CaixaBank. A més, el programa Obertament Balears està
subvencionat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través del 0,7
% de l’IRPF per a projectes socials. També ha comptat amb el seguiment de
les conselleries d'Educació i Formació Professional (Servei d’Atenció a la
Diversitat), i de la Conselleria de Salut (Oficina de Salut Mental de les Illes
Balears).

El projecte va dirigit als joves. Concretament als alumnes del Cicle d’Educació
Secundària Obligatòria, degut a que està demostrat que el 50% dels
problemes de salut mental sorgeixen al voltant dels 14-15 anys, tot i que la
majoria no es detecten ni es tracten, segons dades de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS).

El benestar individual de l'alumnat influeix directament en el benestar de
l'entorn escolar i a la inversa. Amb aquest projecte s'acaben beneficiant tots
els actors implicats en el triangle educatiu i no només des d'un punt de vista
emocional, sinó també des del punt de vista educatiu: un entorn positiu
influirà en les relacions personals, els resultats acadèmics, les dinàmiques
internes, etc.
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Existeix un consens cada vegada major sobre el fet que un desenvolupament
sa durant l'adolescència contribueix a una bona salut mental i pot prevenir
problemes de salut mental. Millorar les habilitats socials, la capacitat per
resoldre problemes i l'autoconfiança pot ajudar a prevenir alguns problemes
de salut mental, com els trastorns de conducta, l'ansietat, la depressió o els
trastorns alimentaris, així com altres comportaments de risc: conductes
sexuals, abús de substàncies, comportaments violents, etc.

En moltes ocasions, la por a què diran, de ser jutjat i estigmatitzat s’ha
traslladat als joves que, en desconèixer la importància de la salut mental,
sovint amaguen el seu problema de salut i arriben tard (o no arriben) als
serveis d’atenció especialitzats. Com a conseqüència d’aquesta falta
d’atenció mèdica i tractament, el problema de salut mental minva la qualitat
de vida d’aquests joves fins al punt que: baixa el seu rendiment escolar;
condiciona les seves relacions socials; es fa crònica la situació i, en casos
extrems, pot arribar al suïcidi.

La salut mental és un àmbit essencial en la nostra vida; per tant, es fa
necessari conèixer la salut mental, cuidar-la i sobretot parlar d'ella. Només
d'aquesta manera aconseguirem vèncer els tabús i les reticències creades
entorn al nostre benestar emocional i mental. D’aquesta manera el present
projecte ha facilitat espais per parlar de salut mental dintre de les aules d’ESO
dels centres que han participat.
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2. Recursos pedagògics
Una de les principals característiques del projecte és que està emmarcat dins
de l’actual ordenació curricular de secundària impulsada arran de l’actual
LOMCE. Totes les unitats didàctiques que oferim al professorat compleixen
amb els requisits i continguts marcats per les següents normatives referides
a l’educació secundària obligatòria de les Illes Balears:
- Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa. BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013.
- Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments d’educació infantil, educació primària i educació secundària
obligatòria de les Illes Balears. BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008.
- Decret 34/2015, de 15 de juny, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
Aquest curs 2020-2021, sabent la complexitat que ha comportat, per
l'alumnat i el professorat, la realitat de pandèmia per la COVID-19 que estem
vivint; i sabent que la salut mental és essencial en la vida de tota persona,
ara més que mai, s'ha de fer un treball emocional i cuidar la salut mental dels
i les joves dins les aules; des d'Obertament Balears s’han ofert els següents
recursos pedagògics:
- (NOVETAT!) 5 càpsules COVID-19 a l'aula, per als cursos de 1r, 2n, 3r i 4t
d'ESO, impartides en les hores de Tutoria (1r Trimestre).
- (NOVETAT!) 5 propostes curriculars, competencials i avaluables per a 1r
d'ESO impartides en 5 matèries diferents (2n i 3r Trimestre).
- 11 propostes curriculars, competencials i avaluables per a 3r d'ESO
impartides en 8 matèries diferents (2n i 3r Trimestre).

Per aquesta raó, el treball d’aquestes propostes didàctiques compleixen amb
el currículum actual tant en el seu plantejament com en els continguts i la
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metodologia. I cada centre és lliure de triar quines Unitats implementa i el
seu ordre, tot tenint en compte les seves necessitats i recursos.
A continuació exposem un esquema dels diferents recursos pedagògics
oferts aquest curs 2020-21 als centres educatius participants:
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3. El projecte a les Illes Balears: Impacte i resultats
En aquest curs 2020-2021 es varen inscriure 16 centres educatius al projecte.
Dels quals finalment han implementat el projecte 12 centres: 10 a l’illa de
Mallorca i 2 a l’illa de Menorca. A partir dels quals exposem les següents
dades significatives:

CENTRE EDUCATIU

MUNICIPI

1

IES Can Peu Blanc

Sa Pobla

2

CC Sant Felip Neri-Gorg
Blau S. Coop.

Palma

3

IES Guillem Colom
Casasnovas

Sóller

4

IES Nou Llevant

Palma

5

IES Ses Estacions

Palma

6

CC Sant Josep Obrer II

Palma

7

IES Aurora Picornell

Palma

8

CC Ramon Llull

Santa
Maria

9

CC Jesús Maria

Palma

10 CC La Salle Manacor
11

IES JOSEP MARIA
QUADRADO

12 IES BIEL MARTÍ
TOTAL: 12 CENTRES
EDUCATIUS

Recursos pedagògics
treballats
· Càpsules COVID-19
· Material 1r ESO
· Material 3r ESO
·Material 1r ESO
· Material 3r ESO
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Total
Cursos

Total
Professorat

470

22

28

58

2

10

· Material 3r ESO

81

· Material 3r ESO

76

· Material 3r ESO

91

· Càpsules COVID-19
· Material 1r ESO
· Material 3r ESO
· Càpsules COVID-19 a
l’aula
· Material 3r ESO
· Material 3r ESO

· Càpsules COVID-19 a
l’aula
· Càpsules COVID-19
Ciutadella · Material 1r ESO
· Material 3r ESO
· Càpsules COVID-19
Ferreries
Manacor

Total
Alumnat

1.321
86
20
64
202

660
400

Càpsules COVID-19: 6
Material 1r ESO: 4
3.529
Material 3r ESO: 9
alumnat

16

5

9

4

19

5

82

48

7

7

5

1

8

3

11

11
14

30
13

11
133
cursos

8

238
professorat

Una imatge-resum d’aquest curs 2021-22 és la següent:

Aquest curs, la metodologia per recollir la satisfacció de les parts participants
al projecte fou a través de qüestionaris de satisfacció on-line: un emplenat
per part de l’equip coordinador de centre i un per cada un dels materials
curriculars a l’alumnat participant, aquest emplenat de forma anònima.

A continuació exposem alguns aspectes rellevants d’impacte en aquest curs
2020-2021, recollides en la valoració de l’equip coordinador:


La taxa de resposta ha estat el 100%.



La totalitat dels centres està d’acord o completament d’acord en el fet que
l’alumnat ha millorat el seu coneixement en salut mental i que s’han creat
espais perquè els i les joves parlin lliurement sobre la salut mental.
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A partir dels centres que sí han fet recompte de l’alumnat que s’ha apropat a parlar
amb l’orientador/a o el professor/a de referència sobre la seva salut mental,
trobem un total de 107 alumnes.



La valoració general del projecte per part de l’equip docent i directiu dels dotze
centres és una mitjana de 3’7 sobre 4.



Tots els centres educatius inscrits aquest curs, ja han confirmat que volen
continuar amb el projecte el curs 2021-2022.
A continuació, exposem els aspectes rellevants d’impacte que hem pogut
extreure dels qüestionaris de satisfacció a l’alumnat:

Recurs pedagògic

Taxa de resposta

Nivell de satisfacció

Càpsules COVID-19

11,4%

61,3% satisfet

Material 1r ESO

29,2%

81,1% satisfet

Material 3r ESO

26,2%

83% satisfet

Càpsules COVID-19 a l’aula

(extret del formulari on-line pertinent)

10

Material curricular 1r ESO

(extret del formulari on-line pertinent)

Material curricular 3r ESO

(extret del formulari on-line pertinent)

Encara que el nivell de satisfacció sigui positiu; pel que es pot veure a la taula
anteriorment exposada, la taxa de resposta és molt baixa i ens fa replantejar
com a millora pel curs vinent un canvi de metodologia per mesurar la
satisfacció de l’alumnat.
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A continuació exposem alguns dels comentaris rellevants de l’alumnat que
ha participat en el projecte:
-

“Ha estat una bona activitat per als alumnes i suposo que hem aprés
bastant.”

-

“M’ha servit molt fer això, ja que m’ha ajudat a conèixer-me i entendre’m
millor”.

-

“Hem comprès que hem de demanar ajuda, però encara crec què és
difícil”.

-

“Me ha gustado mucho como el testimonio ha explicado todo y contado
su historia, para después responder las preguntes que los alumnos les
hemos querido hacer respondiendo todo claramente y con mucho
respeto”.

(Foto a una sessió de testimoni a l’IES Guillem Colom Casasnovas de Sóller)
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4. Acte de cloenda i impacte als mitjans
Per primer any, hem organitzat un acte de cloenda del projecte "What's up!
Com vas de salut mental?" per reconèixer la tasca i la implicació de tots els
centres educatius participants en crear espais dins les aules d’ESO on parlar
de salut mental i de l'estigma que hi ha associat. A part de reconèixer també
als agents que aquest curs ho han fet possible: Fundació "la Caixa" a través
de CaixaBank i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través del
0,7% de l'IRPF. Acte que volem que a finals de cada curs es consolidi.

Aquest any l’acte ha tingut lloc al pati de l’IES Ses Estacions (Palma) dimecres
23 de juny a les 11h, amb la cobertura de diferents mitjans de comunicació i
amb el següent programa:
• Benvinguda a càrrec del director IES Ses Estacions, Francesc Gálvez.
• Benvinguda a càrrec del president de 3 Salut Mental, Alfons Suárez.
• Breu balanç del programa en el curs 2020-2021 a càrrec de Mar Abrines,
coordinadora del projecte.
• Testimoni d'una activista d'Obertament Balears, Neus Hernández.
• Experiència de l'IES Ses Estacions, a càrrec de la coordinadora d’ESO, Belén
Álvarez.
• Intervenció representant Fundació "la Caixa" i CaixaBank, Diego Riera.
• Cloenda a càrrec de la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago.
• Lliurament de diplomes als centres participants.
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L’impacte als mitjans de comunicació ha estat el següent:


Europa Press: Más de 3.500 alumnos de ESO participan en el proyecto ‘What’s
Up!’ para trabajar la salud mental en el aula



Notícia i galeria d’imatges publicada online al Diario de Mallorca: Enllaç



Diario de Mallorca: "Hablar de salud mental con los jóvenes es romper estigmas"



Última Hora: La salud mental de los alumnos de ESO, en el punto de mira



IB3 Notícies



Informatiu balears RTVE

(A partir minut 7.50)


Cadena Cope: La cuarta ola de la pandèmia: los trastornos mentales



Canal 4: Más de 3.500 alumnos de Secundaria han participado en el proyecto
‘What’s Up! ¿Cómo vas de salud mental?



20 minutos: Más de 3.500 alumnos de ESO participant en el Proyecto ‘What’s
Up!’ para trabajar la salud mental en el aula
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5. Agraïments
Des de 3 Salut Mental volem agrair a totes les persones, institucions i entitats que
han fet possible que aquest curs 2020-2021 la implementació dins l’aula del projecte
What’s up! Com vas de salut mental? a Balears hagi estat una realitat:
-

A tot l’alumnat que ha participat en el projecte.

-

Als equips directius i docents dels 12 centres educatius que des d’un primer
moment es varen animar a introduir dintre del seu programa la temàtica de
salut mental i l’estigma.

-

Als activistes que han col·laborat amb el projecte.

-

A AFEM per facilitar-nos i acompanyar-nos amb l’arribada d’aquest projecte a
l’illa de Menorca.

-

A la Fundació “la Caixa” què ens dóna suport a través de CaixaBank.

-

A la Conselleria d’Afers Socials què ens dóna suport a través de l’IRPF
Social.

-

A la Conselleria d’Educació i Formació Professional (Servei d’Atenció a la

Diversitat) i a la Conselleria de Salut (Oficina Salut Mental Illes Balears) per
acompanyar-nos en el seguiment del projecte.

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!
Juliol de 2021
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