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Promoció Salut 
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Comissió mixta  
Poble Gitano

- PAE Primària  - Estimulació psicomotriu 
- Aprèn en familia - Grups pares i mares 
- Fes més - Un pas més 
- Lectura en veu alta 
- PAE Secundària (tutora eso) 
- SIE + anglès - Activa’t i aprova 
- Formació instrumental d’adults

- Foment esport extraescolar 
- Casals d’estiu per a infants 
- Idem de joves 
- Ludoplaça 
- Suport al Club de fútbol Girona Est

- Xarranca 
- Fem família

- Joves Plus 
- Prelaboral adults 
- Intervenció al carrer

- Actes festius i commemoracions col·lectives (12 anuals) 
- Suport a entitats i associacions (veins, avis, dones…) 
- Suport AAVV Font de la Pólvora 
- Xarxa de dones de Font 
- Programació al voltant Dia internacional del poble gitano 
- Sensibilització en interculturalitat i ciutadania 
- Altres

- Per a escales 
- Escales netes i segures 
- Acupuntura urbana. 
- Accions de sensibilització en espais públics

- Setmana de la salut 
- Caminades Saludables. 
- Accions de promoció salut: (tallers, xerrades, 
exposicions, monogràfics, materials didàctics…
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- Sessions formatives 
- Jornades de treball
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