XARXA DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC I SALUT MENTAL

Objectius:
▪
▪
▪
▪
▪

Millorar la qualitat assistencial dels serveis.
Incrementar el coneixement de la realitat de la infància i la família al territori.
Compartir informació, formació i aprenentatge entre els diferents
professionals en el treball en xarxa.
Formular propostes d’optimització dels recursos disponibles dins d’un pla
més ampli de dinamització comunitària.
Proposar actuacions comunitàries o d’un servei en concret encaminades a
abordar els casos pel seu seguiment i millora.

Descripció:
La Comissió de prevenció de conductes de risc i salut mental és una xarxa de
coordinació regular i estable que es va originar al curs 2014-2015, vista la necessitat
d’abordar de manera conjunta les conductes de risc i salut mental donat l’augment de
casos que es començava a donar.
Aquesta xarxa està integrada per diferents serveis de salut, d’educació i d’atenció
social adreçats a la població infantil i juvenil (0-18 anys) per tal de revisar,
periòdicament, la qualitat assistencial, programar accions conjuntes i afavorir
l’intercanvi d’informacions i coneixements sobre els diferents casos que es tracten
conjuntament.

NIF: P0826300F

Es fan reunions mensuals per al tractament de casos, on s’aborden de manera
conjunta i integrada casos concrets que necessiten d’aquesta atenció comunitària en
xarxa per la seva urgència o complexitat. En aquestes reunions es posen en comú
aquests casos i es proposen actuacions per al seu abordatge que es revisen
periòdicament a les reunions per tal de fer seguiment.
També es realitzen reunions de la xarxa general bimensuals, on es tracten continguts
més generals i de funcionament de la xarxa.
Amb tot això es pretén generar propostes de canvi i innovació en la gestió dels serveis.

Estructura:

Taula tècnica general
Es reunirà el segon divendres de cada dos mesos. D’11:00 a12:00 h

Els components seran els següents:
EAP
CSMIJ
Ajuntament Joventut
Ajuntament Área de Serveis a la Persona
Ajuntament Educació
Ajuntament Serveis Socials
CAP
Inspecció d’Ensenyament
EAIA
CDIAP
Policia municipal
Mossos SVH
CSMA

Taula tècnica per l’abordatge de casos específics
Es reunirà el segon divendres de cada mes, de les 12:00-13:30 h
Els components que es reuniran seran els que treballen directament amb els casos a
tractar: EAP, CSMIJ, CAP i Serveis Socials, així com altres agents, si es considera
necessari (Inspecció d’Ensenyament, educadors Implica’t, policia, EAIA,
psicopedagogues centres, CDIAP, etc.)
A la convocatòria que es realitzi mensualment es determinaran els casos i els serveis
convocats.
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Resum nombre de casos treballats:
▪

Curs 2016-2017: 10 casos (dels quals hi ha 1 família)

▪

Curs 2017-2018: 13 casos (dels quals hi ha 4 famílies), 3 dels quals
venen del curs 16-17 i encara continuen a la XSM del curs 18-19.

▪

Curs 2018-2019: Aquest curs hem començat amb 11 casos oberts que
pengen del curs passat, més dos de nous (1 al desembre i altre al
febrer).

