
CONSULTA JOVE 

 

Consulta Jove és un servei que ofereixen els professionals dels centres de salut 

(infermers, metges i pediatres, comares) als joves escolaritzats en l’educació 

secundària dels centres educatius de referència, amb l’objectiu de millorar-ne la 

salut i ajudar-los perquè les seves decisions siguin al més saludables possible. 

Mitjançant les consultes joves que es fan generalment un dia a la setmana en el 

mateix centre educatiu, al qual es desplacen els professionals d’atenció primària  

s’atenen les demandes dels joves en condicions d’intimitat i de confidencialitat. 

Els joves poden demanar dubtes i parlar dels problemes i les inquietuds sobre 

qualsevol tema relacionat amb la salut, partint de la base de la salut entesa com 

un concepte molt ampli que no només té a veure amb el malestar físic sinó també 

amb tot allò que ens fa sentir bé. Per tant, es poden fer consultes sobre malestars 

físics, psíquics i emocionals, i també es poden formular dubtes sobre sexualitat, 

consum de drogues, alimentació, situacions de violència, entre d’altres.  

Els joves poden acudir a la Consulta Jove individualment o en grup. 

Per poder posar en marxa la Consulta Jove és necessari que se signi un acord de 

col·laboració entre el coordinador o la coordinadora del centre de salut i el 

director o la directora del centre educatiu, i ha d’estar aprovat pel claustre de 

professors i pel consell escolar, a més de tenir el suport de l’associació de pares i 

mares d’alumnes del centre educatiu. 

Consulta Jove facilita la feina conjunta entre els professionals de la salut i els 

professionals de l’educació per tal de treballar d’una manera coherent tots els 

temes que hi estan relacionats. Així doncs, és l’inici per al treball amb projectes de 

salut en el centre educatiu amb la participació de tota la comunitat educativa i la 

col·laboració dels recursos externs educadors de carrer, policies locals tutors, 

serveis socials, etc.  de la zona. 

Les primeres consultes joves varen començar el curs escolar 2004-2005 en tres 

centres educatius, i fins al curs passat ja n’hi havia 31. 

En la següent graella apareixen les consultes joves dels centres educatius amb el 

seu centre de salut de referència. 



 

Centre de salut Centre educatiu 

Son Gotleu  IES Josep M. Sureda i Blanes 

Es Trencadors IES s’Arenal 

Santanyí  
  

IES Santanyí 

Col·legi Bisbe Verger 

Nuredduna (Artà) IES Llorenç Garcías i Font 

Tramuntana (Esporles) IES Josep Font i Trias 

Escola Graduada IES Arxiduc Lluís Salvador 

Xaloc (Campos) IES Damià Huguet 

S’Arenal IES sa Ribera 

Emili Darder 
  

IES Antoni Maura 

IES Francesc de Borja Moll 

Inca 
  

IES Pau Casesnoves 

IES Berenguer d’Anoia 

S’Escorxador 
  

IES Josep M. Llompart 

IES Madina Mayurqa 

Son Serra CIDE 

Arquitecte Bennàssar IES Joan M. Thomàs 

Marines (Muro) 
  

IES Santa Margalida 

IES Albuhaira 

Sineu IES Sineu 

Porto Cristo IES Porto Cristo 

Sa Pobla IES Can Peu Blanc 

Vilafranca IES Porreres 

Son Pisà IES Guillem Sagrera 

Binissalem 
IES Binissalem i ajuntaments d’Alaró, de 
Binissalem i de Consell 

Calvià IES Calvià 

Capdepera IES Capdepera 

Felanitx IES Felanitx 

Camp Redó IES Son Pacs 

Es  Rafal Col·legi Sant Pere 

Pollença IES Guillem Cifre de Colonya 

 

Si us interessa sol·licitar aquest servei, posau-vos en contacte amb Clara Vidal, d’Atenció 

Primària de Mallorca: mcvidal@ibsalut.caib.es   

mailto:mcvidal@ibsalut.caib.es

