Comunicat de premsa

El Punt d’Informació Juvenil de Salt impulsa
un escape room sobre educació sexual durant
l’hora d’esbarjo dels instituts
S’ha vehiculat a través del projecte Infovip del qual en formen part nou joves de la vila
El Punt d’Informació Juvenil als Centres d’Educació Secundària de Salt (PICES) ha impulsat aquesta
darrera setmana una activitat durant l’hora d’esbarjo dels instituts centrada en l’organització d’un
escape room sobre educació sexual. Aquesta iniciativa es vehicula a través del projecte Infovip del
qual en formen part nou joves de la vila.
Enguany, en aquesta primera formació, s’ha apostat per un format com l’escape room i una temàtica
com la sexualitat. En aquest sentit, l'activitat consisteix en reflexionar i alhora aprendre sobre
aspectes com l’homosexualitat o els mètodes anticonceptius. Tot plegat centrat en respondre
correctament preguntes relaciones amb la sexualitat i aconseguir les claus necessàries que
permeten obrir una sèrie de maletes i caixes que porten fins a una darrera troballa per als
participants.
Les responsables de la proposta es reuneixen cada dijous a l’espai del Satèl·lit Jove des d’on han
començat a posar fil a l’agulla a les diverses temàtiques que tenen previst tractar els darrers mesos i
que van des de la sexualitat a la música o la moda, passant per les drogues, el racisme, l’alimentació
o l’assetjament escolar.
La iniciativa ha rebut una molt bona acceptació i des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
ja han confirmat que utilitzaran el format com a recurs per a futures dinamitzacions.
Un projecte consolidat
El PICES va néixer el curs 2006-2007 amb l’objectiu de descentralitzar el Punt d’Informació Juvenil
de Salt, apropant-se un cop per setmana als instituts del municipi. Una de les propostes del
programa són els infovips, també anomenats corresponsals de joventut. La tasca d’aquests nou
joves de 3r i 4t d’ESO se centra en actuar de pont entres els seus companys i l’Ajuntament.
Entre altres tasques, els infovips porten campanyes informatives dins els centres com la impulsada
aquesta darrera setmana sota la fórmula de l’escape room.

