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1. Presentació del projecte
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, i des del curs 2018-2019
s'implementa a Balears impulsat per l’entitat 3 Salut Mental a través del
programa de lluita contra l’estigma per raons de salut mental Obertament
Balears.

En el curs 2021-2022 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 Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears a través del 0,7 % de l’IRPF social. Compta amb
la validació 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 15 centres educatius que hi han participat.

4

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 2021-2022, sabent la complexitat que ha comportat, per
l'alumnat i el professorat, les seqüeles del confinament, la realitat de
pandèmia per la COVID-19 que seguim 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 4 recursos pedagògics:
- 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).
- 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).
- (NOVETAT!) 6 càpsules de Treball Emocional dins l'aula, pels cursos de 1r,
2n i 4t d'ESO, impartides en les hores de Tutoria (1r Trimestre).
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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
metodologia. I cada centre és lliure de triar quines unitats didàctiques
implementa i el seu ordre, tot tenint en compte les seves necessitats i
recursos.

(Foto d’una sessió de testimoni a 3er ESO a l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella)
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3. El projecte a les Illes Balears: Impacte i resultats
La sessió informativa del projecte dirigida a tots els centres de les Illes
Balears fou el 21 de setembre de 12 a 13'30h a través d’una plataforma online. Hi varen participar un total de 18 centres, excepte un que fou un centre
de Menorca, tota la resta foren de l’illa de Mallorca.
A part, durant tot el curs s’han mantingut també reunions i/o contacte més
personalitzat amb aquells centres educatius que varen mostrar interès pel
projecte: un total de 45 centres educatius de tot Balears (34 a Mallorca, 6 a
Menorca i 5 a les Pitiüses).
A continuació exposem una taula per cada una de les Illes amb els centres
que varen mostrar interès i que finalment es varen inscriure al projecte:
MALLORCA
Centres educatius
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

CC Sant Josep Obrer II
CC Sant Felip Neri
IES Can Peu Blanc
IES Nou Llevant
IES Ses Estacions
CC Ramon Llull Santa Maria del Camí
CC Jesús Maria
Àgora Portals
CC Ramon Llull Inca
CC Santa Teresa
IES Guillem Colom Casasnoves
CC Sagrat Cor-FECIB
CC Sant Vicenç de Paül (Inca)
CC Sant Pere
IES Arxiduc Lluis Salvador (Palma)
IES Inca
CC Santa Teresa (Pont d’Inca)
IES Berenguer d’Anoia (Inca)
IES Josep Font i Trias (Esporles)
CC San Alfonso Mª de Ligorio (Palma)
CC Virgen del Carmen (Palma)
IES Joan Maria Thomàs (Palma)
IES Can Baló (Pont d’Inca)
IES Sineu
IES Josep Maria Llompart (Palma)

Interessats

Inscrits

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

IES Albuhaire (Muro)
IES Sant Salvador (Artà)
IES Sant Marçal (Marratxí)
IES Son Pacs (Palma)
IES Port d’Alcudia
IES Guillem Sagrera (Palma)
IES Capdepera
IES Aurora Picornell (Palma)
IES Pintor Joan Miró (Palma)

26
27
28
29
30
31
32
33
34

MENORCA
Centres educatius
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IES Pasqual Calbó (Maó)
IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella)
IES M. Àngels Cardona (Ciutadella)
IES Joan Ramis (Maó)
IES Cap de Llevant (Maó)
IES Biel Martí Ferreries

Interessats

Inscrits

35
36
37
38
39
40

18
19
20

PITIÜSES
Centres educatius
1.
2.
3.
4.
5.

IES Quartó del Rei (Santa Eularia)

IES Santa Maria (Eivissa)
IES Marc Ferrer (Formentera)
IES Sa Blanca Dona (Vila)

IES Algarb (Sant Jordi de Ses Salines)

Interessats

Inscrits

41
42
43
44
45

21

Així, en aquest curs 2021-2022 es varen inscriure 21 centres educatius al
projecte: 17 a Mallorca, 3 a Menorca i 1 a les Pitiüses.

Finalment han implementat el projecte 15 centres educatius a 8 municipis:
13 a l’illa de Mallorca i 2 a l’illa de Menorca.
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Els centres educatius varen triar tres dels quatre recursos pedagògics proposats.
El de les càpsules de Covid-19 a l’aula per estar centrat amb la vivència del
confinament ja no s’ha treballat i per tant el proper curs ja no l’oferirem.
El material de 1r ESO l’han treballat 3 centres, el de 3er ESO 11 centres i el de
Càpsules emocional, 6 centres.

Mencionar que com a novetat, aquest curs s’ha fet arribar a tots els centres que
han implementat el projecte un segell distintiu digital de reconeixement per a
què poguessin publicar-ho a la seva pàgina web o a través de les seves xarxes.
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A continuació una taula resum on s’exposen les dades més significatives de cada
centre educatiu participant en aquest curs:
CENTRE
EDUCATIU

MUNICIPI

Recursos pedagògics
treballats

Total
Alumnat

Total
Cursos

Total
Professorat

1

CC Sant Josep
Obrer

Palma

Material 1r ESO
Material 3r ESO

443

17

42

2

CC Sant Felip
Neri – Gorg
Blau S. Coop.

Palma

Material 1r ESO
Material 3r ESO
Càpsules emocionals

129

5

15

3

IES Can Peu
Blanc

Sa Pobla

Material 3r ESO

182

8

26

4

IES Nou
Llevant

Palma

Material 3r ESO

71

4

8

5

IES Josep
Maria
Quadrado

Ciutadella

Material 1r ESO
Material 3r ESO

209

10

21

6

IES Ses
Estacions

Palma

Material 3r ESO

110

4

12

7

CC Ramon
Llull

Santa
María del
Camí

Material 3r ESO

18

1

6

8

CC Jesús
Maria

Palma

Material 3r ESO

61

3

11
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Àgora portals

Calvià Portals
Nous

Càpsules emocionals

212

10

9

10

CC Beat
Ramon Llull

Inca

Càpsules emocionals

300

12

10

10

IES Guillem
11 Colom
Casasnoves

Sóller

Material 3r ESO
Càpsules emocionals

170

9

25

Palma

Càpsules emocionals

76

3

3

Material 3r ESO

114

5

7

Palma

Material 3r ESO

85

3

5

Palma

Càpsules emocionals

70

5

1

8
municipis

Material 1r ESO: 3
Material 3r ESO: 11
Càpsules emocionals: 6

2250

99

201

12

CC Sagrat
Cor-FECIB

13

IES M. Àngels Ciutadella
Cardona

14 CC Sant Pere

15

IES Arxiduc
Lluís Salvador

Total: 15 centres
educatius

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

A continuació exposem alguns aspectes rellevants d’impacte en aquest curs
2021-2022, recollides en la valoració de l’equip coordinador:


La taxa de resposta ha estat del 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.
11



A partir dels centres que sí han pogut fer 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 117 alumnes.



La valoració general del projecte per part de l’equip docent i directiu dels
quinze centres és una mitjana de 3’6 sobre 4.



La totalitat dels centres mostra interès en continuar el curs vinent.
A continuació, exposem els aspectes rellevants d’impacte que hem pogut
extreure dels qüestionaris de satisfacció de l’alumnat:

Recurs pedagògic

Taxa

de Nivell

resposta
Càpsules

treball

de Recomanaries

satisfacció

el

material treballat?

12%

57 % satisfet

69% sí

Material 1r ESO

37%

68 % satisfet

73% sí

Material 3r ESO

52%

73 % satisfet

81% sí

emocional

Per tant, a nivell general l’alumnat, 7 de cada 10 es mostren satisfets/es i
recomanarien el material treballat a altres companys i companyes.
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4. Com acompanyar emocionalment els i les nostres fills i filles?
Per primera vegada, des del projecte What’s up! Com vas de salut mental?, s’ha
organitzat una càpsula formativa dirigida a les famílies d’adolescents en edat
escolar de les Illes Balears per aconseguir entre tots i totes millorar el benestar
emocional dels i les joves i tot l’entorn familiar, donant 3 opcions de dates:

Esquema del programa:
1. Breu presentació de l’entitat i els seus programes.
2. Reflexió sobre l’entorn de la salut mental.
3. Apropament a la salut mental dels i les joves.
4. El benestar emocional familiar.
5. Reflexió entorn de l’autoestigma i l’estigma per raons de salut mental.
6. Conclusions sobre com podem acompanyar els nostres fills i filles.
Formació a càrrec de:
Professionals, activistes i familiars de 3 Salut Mental (Programa Obertament
Balears i Programa Famílies d’Estel de Llevant, Es Garrover i Gira-sol).
A continuació, un breu resum de la satisfacció per part dels i les participants de
cada una de les sessions:
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Sessió 1
Sessió 2
Sessió 3

Nombre de
participants

Taxa de resposta
qüestionaris
satisfacció

Mitjana
satisfacció
(escala 1 al 4)

39
20
15

69%
20%
40%

3,8
4
3,7

Comentaris rellevants:
"Moltes gràcies per organitzar aquestes activitats d’apropament a la salut
mental. Enhorabona per la feina. Molt ben explicat i molt propers tots. Moltes
gràcies també a la família que ha intervingut"
"Tal vegada falta mes temps per xerrar, entre tots un poc mes de les nostres
experiències que tenim amb els nostres fills i filles."
"S'ha fet referència a les dades sobre les persones afectades i no eren dades dels
anys amb el COVID i crec que seria necessari per poder conèixer amb dades reals,
i amb més afectació."
"M'ha agradat molt perquè a pesar de la dificultat en el dia a dia de com
comunicar-nos assertivament amb els nostres fills, ens heu donat petites eines
per fer-ho una mica millor de forma que ells es sentin millor dins tot el seus
canvis a l'adolescència, també que siguin més tolerants i puguin tenir una millor
autoestima. Moltes gràcies."
"El inicio es un poco general y me ha ayudado menos. Pero la última hora ha sido
muy provechosa."
"Estaria bé una xerrada també enfocada a menors"
"Gracias por estas actividades tan enriquecedoras y necesarias ya que el
"sistema" no siempre ayuda de la manera que las familias necesitan."
"Continuar amb accions formatives que ens ajudin a entendre , comprendre i a
situar-nos d'un altre manera davant els problemes en salut mental i aprendre
entre tots a tenir una actitud inclusiva."

Degut en aquests bon resultats tant de l’opinió de les famílies participants com
de la col·laboració amb el Programa de famílies de les 3 entitats membres de 3
Salut Mental ens anima a continuar amb aquestes xerrades el proper curs
escolar.
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5. Acte d’apertura i de cloenda del curs i impacte als mitjans
Per primer any, es va organitzar un acte d’apertura del projecte a finals de
setembre a un centre educatiu participant de Menorca i per segon any, hem
organitzat un acte de cloenda a un centre educatiu de Mallorca 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 a les institucions 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.

Aquest any l’acte d’apertura va tenir lloc a l’IES Josep Maria Quadrado de
Ciutadella el 30 de setembre, amb la cobertura de diferents mitjans i amb el
següent programa:
12.30 Benvinguda a càrrec del director de l'IES Josep Maria Quadrado,
Miquel Àngel Casasnovas.
12.32 Intervenció a càrrec de la coordinadora de 3 Salut Mental, Pilar Ponce.
12.34 Breu balanç del programa en el curs 2020-2021 i presentació del nou
curs 2021-2022 a càrrec de Mar Abrines, coordinadora del projecte.
12.37 Testimonis per part de dos activistes d'Obertament Balears, Neus
Serra i Manuel Cid.
12.40 Experiència de l'IES Josep Maria Quadrado, a càrrec d’Àngels
Cabezuelo, orientadora del centre.
12.43 Intervenció a càrrec d'una representació de l'alumnat del centre que
va participar al projecte.
12.50 Intervenció de Diego Riera, responsable d’Acció Social de CaixaBank a
Balears.
12. 55 Cloenda a càrrec de Mercè Seguí en representació d'AFASMe i de Pilar
Ponce, coordinadora de 3SM.
13.00 Lliurament de diplomes als centres participants el curs passat i foto de
família.
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L’impacte als mitjans de comunicació va ser el següent:


El Diari de Menorca:
https://www.menorca.info/menorca/local/2021/10/01/1666234/es
tudiantes-aprenden-hablar-emociones-miedo-estigma.html

I l’acte de cloenda ha tingut lloc al pati de l’IES Guillem Colom Casasnoves
(Sóller) el 5 de juliol, amb la cobertura de diferents mitjans de comunicació
i amb el següent programa:

Pilar Ponce, coordinadora de 3 Salut Mental, dona la paraula per a les
següents intervencions:
11.30 Benvinguda a càrrec del director IES Guillem Colom Casasnoves,
Óscar Eugenio Dons.
11.32 Benvinguda a càrrec del president de 3 Salut Mental, Alfons Suárez.
11.34 Breu balanç del curs 2020-2021 a càrrec de Mar Abrines,
coordinadora del projecte.
11.37 Testimoni d’Aina Niell, activista d’Obertament Balears.
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11.42 Experiència de l'IES Ses Estacions amb Maria Francisca Simonet,
orientadora del centre, i un alumne participant.
11.50 Intervenció de Diego Riera, responsable d’Acció Social de CaixaBank a
Balears.
11.55 Cloenda a càrrec de la consellera d’Afers Socials, Fina Santiago.
12.00 Lliurament de diploma a l’IES Guillem Colom Casasnoves (i als altres
centres assistents).

L’impacte als mitjans de comunicació ha estat el següent:


Informatiu migdia i xarxes socials RTVE Balears:

https://www.rtve.es/noticias/20220706/2000-alumnes-participenprograma-salut-mental/2387042.shtml
https://twitter.com/RTVEBalears/status/1544384363772592128?s=20&
t=bIAXLi_jPmleaQJqMsM9JQ


Informatiu migdia IB3:

https://ib3.org/117-alumnes-de-les-illes-han-accedit-a-ajudapsicologica-gracies-als-tallers-en-salut-mental-whats-up


Setmanari Sóller:

https://www.elsoller.cat/local/2022/07/05/329961/ies-guillem-colomcasasnovas-conclou-projecte-what-com-vas-salut-mental.html

(Acte de cloenda al IES l’IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller) el
dimarts 5 de juliol de 2022)
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6. Agraïments
Des de 3 Salut Mental volem agrair a totes les persones, institucions i entitats que
han fet possible que aquest curs 2021-2022 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 15 centres educatius que des d’un primer
moment es varen animar a introduir dintre del seu programa la temàtica de
treball emocional, salut mental i l’estigma associat.

-

Als i les activistes que han col·laborat amb el projecte.

-

A AFASMe per facilitar-nos i acompanyar-nos amb 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 i Esports 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).
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