Exemples de composició d’identificació bàsica de la Generalitat de
Catalunya en disposició caixa a l’esquerra i centrada, Helvetica Bold,
cos 30. Per realitzar aplicacions amb les diferents formes del logotip
de la Generalitat de Catalunya, cal seguir les normes indicades als
apartats “Elements d’identitat”, “Programa d’imatge gràfica”, “Normes
gràfiques de composició” i “Color” de la normativa del Programa
d’identificació visual.
Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en línia a
http://identitatcorporativa.gencat.cat
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Les aplicacions següents corresponen a formes d’identificació
del Programa salut i escola.
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TENIM LA RESPOSTA

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en
línia a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/
identificacions
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consulta TOTALMENT PERSONAL i

Quins temes pots consultar?

CONFIDENCIAL sobre QUALSEVOL

 Sexualitat

TEMA DE SALUT QUE ET PREOCUPI.

 Sentiments i emocions

aprofita LA

CONSU L TA OB E RTA

TENS UN DUBTE?
Vull saber com ho he de fer per...
És normal?...

 Dubtes i angoixes
 Alimentació
 Drogues i addiccions
 Prevenció de malalties
 Assetjament i violències

És perillós?...

COM HO HAS DE FER?
 AL TEU CENTRE EDUCATIU

   H
 i ha un espai de CONSU L TA OB E RTA . Només
cal que t’hi adrecis. Pots anar-hi sol/a,
amb companys/es, ...com et sentis millor.

Em preocupo inútilment?...
Aquest mètode És segur?...
És veritat que?...
Tinc un/A amic/ga que...

 Hàbits saludables
... i de TOT ALLÒ que vols saber a l’entorn

QUÈ HAS DE FER?

de la SALUT i no saps a qui preguntar-ho.

Dubtes, consultes, prevenció, informació...

CONSU L TA OB E RTA

és justament això, un espai
d’informació per a la salut a la teva mida i
amb professionals que t’escoltaran.

 A
 INTERNET entra a:
   http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/

   A
 l’apartat salut A-Z hi trobaras tota la
informació.
 AL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

   P
 ots trobar professionals sanitaris que
sempre t’atendran.

ET PODEM AJUDAR

ESTEM PER TU!    ET PODEM AJUDAR

Al centre educatiu pots realitzar una

