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Introducció

En el crèdit Educació per a la salut (EpS) prendreu consciència que l’auxiliar
és un educador sanitari, es a dir, que té la finalitat d’aconseguir la modificació
d’hàbits insans a sans i incrementar el nivell de salut en la comunitat. L’educació
per a la salut es dona en qualsevol acte i protocol de sanitat i el tècnic auxiliar
d’infermeria (TCAI) ha de tenir una sòlida base de coneixements en ciències de
la salut i saber aplicar les habilitats comunicatives i socials.

El crèdit s’estructura en 2 unitats:

La unitat “Educar per a la salut” vol fer una primera aproximació a la importàn-
cia per a un TCAI d’educar per a la salut, fonamentalment des d’un punt de vista
biopsicosocial. La unitat se subdivideix en tres nuclis d’activitat: “Necessitats de
la persona com a ésser biopsicosocial”, “Estratègies en educació per a la salut” i
“Programes d’educació per la salut”.

Primer es fa una petita introducció de la concepció holística de l’ésser humà com
un tot, determinant les seves necessitats des d’un punt de vista biopsicosocial i com
aquesta aproximació influeix en la manera de desenvolupar les activitats d’EpS.
Així mateix, es mostren les diferents etapes en la planificació sanitària i s’analitza
com es dissenya un programa de salut, a partir d’eines i estratègies que s’utilitzen
per aconseguir els objectius d’aprenentatge en la població.

A la unitat d’“Elaboració de programes d’educació per a la salut” s’elabora un
projecte de salut, atenent les característiques del col·lectiu, tant per promocionar
la salut com per prevenir malalties.

En definitiva, aquest crèdit intenta mostrar una visió global del paper motivador
del TCAI com a agent de l’EpS.

Per assolir els continguts d’aquesta unitat és important que l’alumne integri
els continguts de manera concisa i clara, interrelacionant amb qualitat i rigor,
demostrant haver assolit les competències com a futur auxiliar d’infermeria del
crèdit Educació per a la salut, amb llenguatge tecnicosanitari, coneixements sòlids
en ciències de la salut i demostrant habilitats socials i comunicatives.

Per assolir els continguts del crèdit és important que l’alumne estudiï els con-
tinguts i faci les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans de
desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat.
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Objectius

En acabar el crèdit, heu de ser capaços de:

1. Relacionar el concepte holístic de l’ésser humà amb les necessitats bàsiques.

2. Seleccionar els mètodes i els mitjans materials d’educació o informació
sanitària en funció del tipus de programa i del col·lectiu a qui es dirigeix.

3. Adaptar el nivell d’informació i el material pedagògic de les activitats
d’educació sanitària programades a les característiques de les persones
receptores.

4. Relacionar factors ambientals, biològics, associats a l’estil de vida i d’altres
amb el procés salut-malaltia.

5. Relacionar les necessitats de la persona com a ésser biopsicosocial amb la
seva influència en el procés salut-malaltia.

6. Relacionar les necessitats d’autocura, de manteniment d’aficions, de relaci-
ons socials, d’activitats de lleure i de suport a familiars/acompanyants amb
el grau de benestar emocional del pacient/client.

7. Seleccionar la informació necessària (fulls, manuals, adreces d’associaci-
ons, altres) per als pacients/clients acompanyants, per fomentar els hàbits
d’autocura, segons les seves necessitats.
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Continguts

Educar per a la salut

1. Necessitats de la persona com a ésser biopsicosocial

2. Estratègies en educació per a la salut

3. Programes d’educació per a la salut

Elaboració de programes d’educació per a la salut

1. Elaboració de programes d’educació per a la salut





Educar per a la salut
Diana Páez Domingo Vicenç Gil Hernandez

Educació per a la salut





Educació per a la salut Educar per a la salut

Índex

Introducció 5

Objectius 7

1 Necessitats de la persona com a ésser biopsicosocial 9
1.1 Concepte de salut i malaltia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 L’ésser humà com a ésser biopsicosocial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 Les necessitats de l’ésser humà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3.1 Jerarquia de les necessitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.2 Model d’infermeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.4 Factors que condicionen la salut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Estratègies en educació per a la salut 17
2.1 Agents, espais i destinataris d’EpS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1.1 Agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.2 Espais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.3 Destinataris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.1 Promoció de la salut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.2 Prevenció de la malaltia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.3 Mètodes d’educació per a la salut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.3.1 Mètodes directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3.2 Mètodes indirectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3 Programes d’educació per a la salut 49
3.1 La planificació en EpS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1.1 Pla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.1.2 Programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.1.3 Projecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.2 Elaboració d’un projecte d’EpS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.2.1 Diagnòstic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2.2 Planificació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2.3 Execució . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2.4 Avaluació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.2.5 Fitxes del projecte de salut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68





Educació per a la salut 5 Educar per a la salut

Introducció

La unitat “Educar per a la salut” vol fer una primera aproximació a la importàn-
cia per a un TCAI d’educar per a la salut, fonamentalment des d’un punt de vista
biopsicosocial. La unitat se subdivideix en tres nuclis d’activitat: “Necessitats de
la persona com a ésser biopsicosocial”, “Estratègies en educació per a la salut” i
“Programes d’educació per la salut”.

La unitat fa una petita introducció de la concepció holística de l’ésser humà com
un tot, determinant les seves necessitats des d’un punt de vista biopsicosocial
i com aquesta aproximació influeix en la manera de desenvolupar les activitats
d’educació per a la salut. Així mateix, es mostren les diferents etapes en la pla-
nificació sanitària i s’analitza com es dissenya un programa de salut, tot mostrant
eines i estratègies que s’utilitzen per aconseguir els objectius d’aprenentatge en la
població.

En el primer nucli d’activitat, “Necessitats de la persona com a ésser biopsicoso-
cial”, es trasmet la importància del model biopsicosocial per tenir en compte les
necessitats de la persona relacionades amb les ciències de la salut i com aquestes
necessitats es relacionen amb uns determinants de salut,per tal de distribuir els
recursos de les administracions sanitàries.

En el segon nucli d’activitat, “Estratègies en educació per a la salut”, es presenten
els diferents nivells d’actuació de les administracions públiques quant a l’educació
per a la salut i les diferents actuacions que es poden fer com a TCAI.

En el tercer nucli d’activitat, “Programes d’educació per a la salut”, s’apliquen
els coneixements dels dos nuclis d’activitat anteriors i es realitzen de forma
esquemàtica fitxes de projectes i activitats d’educació per a la salut que poden
ser aplicables a la pràctica assistencial.

Per assolir els continguts d’aquesta unitat és important que l’alumne integri
els continguts de manera concisa i clara, interrelacionant amb qualitat i rigor,
demostrant haver assolit les competències com a futur auxiliar d’infermeria del
crèdit Educació per a la salut, amb llenguatge tecnicosanitari, coneixements sòlids
en ciències de la salut i demostrant habilitats socials i comunicatives.

Per assolir els continguts del crèdit és important que l’alumne estudiï els con-
tinguts i faci les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans de
desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat.
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Objectius

En finalitzar la unitat, heu de ser capaços del següent:

1. Relacionar el concepte holístic de l’ésser humà amb les necessitats bàsiques.

2. Identificar les passes d’una correcta programació sanitària.

3. Seleccionar els mètodes i els mitjans materials d’educació o informació
sanitària en funció del tipus de programa i del col·lectiu a qui es dirigeix.

4. Adaptar el nivell d’informació i el material de les activitats d’educació
sanitària programades a les característiques de les persones receptores.

5. Relacionar factors ambientals, biològics, associats a l’estil de vida i d’altres
amb el procés salut-malaltia.

6. Relacionar les necessitats de la persona com a ésser biopsicosocial amb la
seva influència en el procés salut-malaltia.

7. Relacionar les necessitats d’autocura, de manteniment d’aficions, de relaci-
ons socials, d’activitats de lleure i de suport a familiars/acompanyants amb
el grau de benestar emocional del pacient/client.

8. Seleccionar la informació necessària (fulls, manuals, adreces d’associaci-
ons, altres) per als pacients/clients i/o acompanyants per fomentar els hàbits
d’autocura segons les seves necessitats.

9. Actuar com a agent sanitari, transmetent missatges saludables.

10. Educar per a la salut mentre es realitzen protocols i altres tasques sanitàries.
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OMS

Sigla corresponent a
l’Organització Mundial de la
Salut, organisme encarregat de
realitzar polítiques sanitàries a
escala mundial.

1. Necessitats de la persona com a ésser biopsicosocial

Els tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) estan en constant interacció
amb els termes salut i malaltia, ja que els pacients/clients manifesten tenir cert
grau de salut o malaltia. La salut i la malaltia són part integral de la vida i tothom
sap el que és estar malalt. Tradicionalment s’entén la malaltia com l’oposat de la
salut, un efecte negatiu, encara que no és realment així.

1.1 Concepte de salut i malaltia

Cada persona té la seva percepció de salut, tenint en compte el que considera estar
“saludable” segons la seva experiència vital, la seva cultura i la percepció. La
salut és una constant que ha estat tractada des de diversos enfocaments: mèdics,
científics, filosòfics, etc. Definir la salut és complicat, ja que per començar cal
tenir en compte dos aspectes:

• La salut subjectiva, que no sempre es correspon amb la realitat i depèn
de la percepció de cada persona. Està més relacionada amb els aspectes
psicosocials.

• La salut objectiva, que és l’aspecte que influeix en la capacitat de funcionar
de l’organisme i pot ser observable per altres persones o aparells de
diagnòstic. Està relacionada amb els aspectes biològics (o físics) de la
persona.

La definició de salut ha anat canviant i ha estat definida de diverses formes al llarg
de la història. Avui en dia és font de disputa:

• Tradicionalment, la salut es defineix com l’absència de malaltia. Per
tant, es defineix des d’un punt de vista negatiu. Com a norma general,
les definicions negatives no són útils, ja que la felicitat no és l’absència
de tristesa, per exemple. En aquesta definició no es té en compte ni l’àrea
mental ni social, ni tampoc com pot canviar la percepció de salut o malaltia
segons la cultura.

• Segons l’OMS, la salut és un estat de benestar físic, mental i social, i
no tan sols l’absència d’afeccions o malalties. Aquesta definició, datada
el 1948, està feta des d’un punt de vista biopsicosocial, ja que inclou l’àrea
mental i social, no només el punt de vista biològic. És una definició positiva
i subjectiva, però equipara salut amb benestar, i no sempre és així, com és
el cas dels drogoaddictes.
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Milton Terris (1915 –2002).
Epidemiòleg nord-americà

que va treballar en salut
pública.

Jordi Gol (1924-1985).
Metge català que es definia
com a “metge de persones”

i que donava molta
importància al component

biopsicosocial.

El component biològic en
aquest context és sinònim

de component físic.

• Segons Milton Terris, la salut és l’estat de benestar físic, mental i social
amb capacitat de funcionament, i no només l’absència d’afeccions o
malalties. És una definició positiva on s’ha eliminat la paraula “complet”,
ja que hi ha diversos estats de salut, un contínuum, i l’objectiu és la capacitat
de funcionar (relacionar-se amb els altres, passejar, treballar...)

• Segons Jordi Gol, la salut és una manera de viure: cada cop més
autònoma, més solidària i més joiosa. En aquesta definició es potencien
els aspectes psicosocials per sobre dels biològics.

L’individu com a totalitat també es relaciona amb la cultura i se’n veu afectat.
Aquest fet és determinant en el procés salut-malaltia, ja que la percepció de salut (i
de malaltia) és diferent segons la cultura. El que per a uns grups socials o culturals
és tractat com una malaltia pot no ser-ho per a d’altres, i viceversa.

L’estrabisme i els maies

L’estrabisme és una desalineació visible dels ulls, amb un ull desviat cap a dins, fora, amunt
o avall, o en un angle oblic. Actualment es realitzen cirurgies per alinear els ulls i augmentar
la visió.

Antigament, però, l’estrabisme no era considerat un problema ni una malaltia, sinó tot el
contrari. Els maies consideraven que l’estrabisme era una qualitat relacionada amb la bona
salut i la bellesa. Així, les mares penjaven dels cabells dels fills boletes de resina o altres
estris que queien sobre els seus ulls i els obligaven a torçar-los perquè fossin guerxos, i
així “potenciar la salut” segons la seva cultura (vegeu figura 1.1)

Figura 1.1. Estrabisme

Font: Wikimedia

Totes les persones han estat malaltes alguna vegada. Per tant, tots sabem què se
sent quan algú està malalt. No sempre resulta fàcil establir en quin punt s’acaba la
salut i en quin comença la malaltia. La malaltia, igual que la salut, no és estàtica,
sinó que va canviant al llarg del dia, de la setmana, de l’any... i així un dia ens pot
fer mal el cap o l’estómac i al dia següent ja ha millorat.

El concepte de malaltia, igual que el de salut, ha canviat al llarg de la història,
des de la pèrdua de salut com un càstig diví fins als nostres dies. Tot i no haver-
hi una definició oficial, es considera malaltia la sensació o presència real de
trastorns biopsicosocials d’una persona. No és l’oposat de la salut, ja que hi
ha un contínuum entre la salut i la malaltia. És l’anomenat procés salut-malaltia,
amb diversos estadis intermedis i on als extrems trobem la mort (on tothom arriba)
i l’estat òptim de salut. Segons aquesta concepció, la salut absoluta no existeix ni
tampoc l’estat òptim de salut, per tant, la salut de cada persona es troba en algun
punt intermedi entre la mort i l’òptim estat de salut (vegeu figura 1.2)
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Des de mitjan segle XX el
model biomèdic ha
dominat el món sanitari. Ha
separat cos i ment, i s’ha
caracteritzat per fer
diagnòstics i tractaments a
partir d’evidències
biològiques observables i no
analitzar la complexitat de
l’ésser humà.

Figura 1.2. Contínuum salut-malaltia

Els termes salut i malaltia no són oposats, ja que cada persona té un cert nivell de
salut i de malaltia.

1.2 L’ésser humà com a ésser biopsicosocial

El concepte de salut s’ha anat transformant al llarg de la història, i la separació o
unió de la salut biològica (física, del cos) i la salut psicosocial (mental en sentit
ampli) ha estat font de polèmica.

Degut a la tradició del model biomèdic, segons el qual la malaltia està produïda
només per factors orgànics o biològics, l’atenció sanitària considerava només
els aspectes biològics, sense tenir en compte els aspectes psicosocials associats
a qualsevol problema de salut. Els professionals de la salut que treballaven
seguint aquest model se centraven únicament a modificar els factors biològics per
possibilitar la prevenció i el tractament de la malaltia.

Un model diferent al model biomèdic és el model biopsicosocial. Segons aquest
model, l’ésser humà és un ésser global que integra components biològics, psicolò-
gics i socials, per tant, l’ésser humà és un ésser biopsicosocial. Aquesta concepció
holística implica que existeix una interrelació entre els diferents components de
la persona i que un desequilibri en un dels components pot provocar una alteració
en un altre. Salut i malaltia són el resultat de la relació entre els tres components.
La malaltia no només té un origen biològic (o físic), sinó que també pot tenir un
origen psicosocial.

Exemples de la interrelació dels diferents components biopsicosocials

La salut biològica i la psicosocial estan molt vinculades. A banda d’haver-hi patologies
biològiques que estan provocades per factors psicològics (i a l’inrevés), quan un dels factors
que integra la salut està alterat pot provocar problemes en els altres factors de la salut
i produir un desequilibri de la salut de forma global, sobretot pel que fa a les malalties
cròniques. En conseqüència, les persones que tenen una malaltia crònica d’origen biològic
poden patir trastorns psicosocials més fàcilment.

• Un desequilibri biològic pot provocar alteracions o desequilibris psicosocials: una persona
amb una mà enguixada per trencament d’os (alteració biològica) pot arribar a patir una
depressió (alteració psicològica) per no poder anar a treballar amb els companys (alteració
social).

• Un desequilibri psicològic pot provocar alteracions o desequilibris biosocials: una persona
amb una esquizofrènia (alteració psicològica) pot arribar a tenir intents autolítics (autoagressió
biològica) i patir cert grau d’aïllament social (desequilibri social).

• Un desequilibri social pot provocar alteracions o desequilibris biopsicològics: una persona
que pateix assetjament (agressió social) pot arribar a tenir intents autolítics (autoagressió
biològica) i desordres psicològics amb baix estat d’ànim (desequilibri psicològic).
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De vegades el factor psicològic o social pot ser el causant de les malalties. Per tant,
l’assistència ha de realitzar-se des d’un punt de vista global i integral, no només
biològic. El model biopsicosocial reivindica l’holisme i, per tant, la consideració
de tots els components. No concep la salut mental i la física com a dues realitats
separades, sinó que el model biopsicosocial contempla la salut com un tot i
l’organisme i la ment com dos aspectes indistingibles afectats per l’entorn.

Aportacions del model biopsicosocial en sanitat

Algunes de les aportacions del model biopsicosocial a la sanitat són:

• La salut i la malaltia són un contínuum i formen part d’un mateix procés. En una persona els
límits entre salut i malaltia no solen ser clars.

• El contínuum salut-malaltia és multidimensional. Els factors biològics, psicològics, socials (on
hi ha interrelació amb factors familiars, mediambientals i culturals) interactuen, positivament
o negativament, de manera contínua.

• La funció del TCAI és ajudar els pacients en totes les fases del procés salut-malaltia,
promocionant la salut, prevenint la malaltia, guarint o alleujant els símptomes, recuperant
o rehabilitant funcions i acompanyant en les fases finals de la vida.

• El TCAI s’ha de centrar en les necessitats i problemes del pacient (tant objectius com
subjectius).

• El TCAI, com a membre de l’equip d’infermeria, ha de tenir presents aspectes de la
comunicació i aplicar habilitats comunicatives i socials per establir una bona relació personal
amb els pacients.

1.3 Les necessitats de l’ésser humà

Què s’entén per necessitat? Aquesta pregunta, que pot semblar senzilla de
contestar, ha estat font de grans debats ja que el que una persona pot considerar
necessitat pot no ser-ho per a una altra. Hi ha un gran component subjectiu.

El cert és que mentre els éssers humans ens anem desenvolupant, les necessitats
van evolucionant i es converteixen en font de motivació, fet que ajuda a tenir certs
comportaments per tal d’aconseguir arribar a la meta. Tota persona té necessitats
úniques, però hi ha necessitats comunes per a tots els éssers humans. Aquestes
són les que detallarem, a partir de dos models en concret: el model de la jerarquia
de les necessitats de Maslow i el model d’infermeria de Virgina Henderson.

1.3.1 Jerarquia de les necessitats

El 1943 Abraham Maslow va proposar una teoria psicològica anomenada
piràmide de Maslow o jerarquia de les necessitats humanes que formula una
jerarquia de necessitats humanes. Aquesta teoria afirma que si un ésser humà
satisfà les necessitats més bàsiques (part inferior de la piràmide), després podrà
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desenvolupar necessitats i desitjos més elevats (part superior de la piràmide). Així,
les necessitats estan interrelacionades i només es poden assolir si prèviament s’han
cobert necessitats d’un nivell inferior (vegeu figura 1.3).

Aquestes necessitats es jerarquitzen en 5 nivells (de baix a dalt):

1. Necessitats fisiològiques: corresponen al nivell més inferior de la piràmide
i són les necessitats bàsiques de supervivència per mantenir la vida. Són
les més prioritàries. Si aquestes no estan satisfetes, no es podran assolir les
altres (no es podrà ascendir a través de la piràmide). Inclouen necessitats
de respiració, alimentació, descans, sexe i homeòstasi, entre altres.

2. Necessitats de seguretat: assolint aquestes necessitats, hi ha protecció del
dany físic i emocional. Són necessitats relacionades amb seguretat física,
ocupació, recursos, seguretat moral, seguretat familiar, salut i propietat
(privada).

3. Necessitats d’amor/pertinença: les persones necessitem compartir alegri-
es i penes, així com sentir que pertanyem a un grup per compartir aficions,
temps lliure... L’amistat, l’afecte i la intimitat sexual pertanyen a aquest
nivell.

4. Necessitats de reconeixement: les persones necessitem tenir una idea
positiva de nosaltres mateixes. Necessitem tenir confiança en els altres,
respecte, autoreconeixement i èxit personal.

5. Autorrealització: no tothom aconsegueix aquest nivell, ja que és el nivell
més alt i, per tant, han d’estar satisfets els altres nivells per poder-lo assolir.
Suposa el desenvolupament total de la persona, la capacitat d’autodirigir-se i
actuar segons els seus valors. Està relacionat amb la moralitat, la creativitat,
l’espontaneïtat, la falta de prejudicis, l’acceptació de fets i la resolució de
problemes.

Figura 1.3. Piràmide de Maslow

Font: Wikipedia. Jmarchn.

L’individu es troba en un intent constant de satisfer les seves necessitats bàsiques.
A mesura que aquestes són satisfetes, n’apareixen d’altres d’ordre superior. Així,
per exemple, no es pot aspirar a tenir assolida la necessitat de reconeixement si no
està assolida la necessitat de seguretat, que queda en un nivell inferior.
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1.3.2 Model d’infermeria

Un altre tipus de model de necessitats molt utilitzat en infermeria és el de Virgina
Henderson. El model d’infermeria (model suplementari i complementari) de
Virginia Henderson (1897-1996) entén que les persones tenen unes necessitats
bàsiques presents de forma adequada en les persones sanes. Segons aquest
model, la persona és un ésser integral, amb components biològics, psicològics,
socioculturals i espirituals que interactuen entre si. Quan la persona “perd la salut”,
aquesta ja no pot cobrir alguna d’aquestes necessitats de manera independent
i autònoma, sinó que necessita algú per poder-les cobrir. Aleshores l’equip
d’infermeria ha d’intervenir per ajudar el pacient perquè sigui el més independent
possible. Per Virginia Herdenson, una persona té salut quan pot realitzar sense
ajuda les 14 necessitats bàsiques.

Segons Henderson, les cures d’infermeria han de centrar-se en les necessitats
de les persones sanes o malaltes, en la família o en la comunitat, utilitzant un
mètode sistemàtic de treball conegut com a procés d’atenció d’infermeria (PAI).
Per Henderson, les 14 necessitats bàsiques humanes orienten les 5 fases del PAI:
valoració, diagnòstic, planificació, execució i avaluació.

Les 14 necessitats que orienten les fases del PAI són:

1. Respiració: respirar normalment.

2. Alimentació: menjar i beure adequadament.

3. Eliminació: eliminar les deixalles corporals.

4. Mobilització: moure i mantenir postures desitjables.

5. Descans: dormir i descansar.

6. Vestuari: seleccionar robes adequades, vestir-se i desvestir-se.

7. Termoregulació: mantenir la temperatura corporal en un interval normal
ajustant la roba i modificant l’entorn.

8. Higiene: mantenir el cos net i ben cuidat i protegir la pell.

9. Seguretat: evitar els perills de l’entorn i evitar lesions als altres.

10. Comunicació: comunicar-se amb els altres en l’expressió d’emocions,
necessitats, pors i opinions.

11. Religió: retre culte segons la pròpia fe.

12. Adaptació: treballar de tal manera que hi hagi una sensació d’èxit.

13. Recreació: jugar o participar en diverses formes d’oci.

14. Educació: aprendre, descobrir o satisfer la curiositat que porta al desenvolu-
pament i la salut normals, i utilitzar les instal·lacions sanitàries disponibles.
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1.4 Factors que condicionen la salut

Els factors biològics, psicològics i socials intervenen en la salut. Per això, les
variables específiques que la determinen són molt extenses.

Els factors determinants de la salut, segons l’OMS, són el conjunt de
factors personals, socials, polítics i ambientals que determinen l’estat de
salut d’individus i poblacions.

Així, segons l’OMS els determinants socials de la salut són les circumstàncies en
què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, inclòs el sistema
de salut. Aquestes circumstàncies són el resultat de la distribució dels diners, el
poder i els recursos a escala mundial, nacional i local.

Encara que hi ha força classificacions sobre els factors que condicionen la salut,
una de les més reconegudes és la que va formular el ministre canadenc Marc
Lalonde el 1974. Segons Lalonde, els determinants de la salut es classifiquen
al voltant de quatre grans categories, de menys a més influència en l’estat de
salut: estil de vida, biologia humana, medi ambient i serveis d’assistència sanitària
(vegeu taula 1.1).

• Estil de vida: l’estil de vida representa els patrons de comportament
determinats per la interacció entre característiques personals, interaccions
socials i condicions de vida socioeconòmiques i ambientals. Es tracta del
conjunt de decisions que pren l’individu respecte a la seva pròpia salut i
sobre les quals exerceix cert grau de control. Des del punt de vista de la salut,
les males decisions i els hàbits personals perjudicials comporten riscos que
s’originen en l’individu. Quan aquests riscos tenen com a conseqüència
la malaltia o la mort, es pot afirmar que l’estil de vida de la víctima hi
ha contribuït. Algunes de les conductes que més afecten la salut són els
hàbits dietètics, l’exercici físic/sedentarisme, les addiccions, la promiscuïtat
sexual, la violència o l’abús de medicines.

• Biologia humana: inclou tots els fets relacionats amb la salut que es
manifesten en l’organisme com a conseqüència de la biologia fonamental
de l’ésser humà i de la constitució orgànica de l’individu. Inclou l’herència
genètica de la persona, els processos de maduració i l’envelliment. Està
relacionat amb la mortalitat i els problemes de salut, com ara les malalties
cròniques, els trastorns genètics, les malformacions congènites i algunes
malalties mentals. No es pot gairebé modificar.

• Medi ambient: inclou tots aquells factors relacionats amb la salut que són
externs al cos humà i sobre els quals la persona té poc o cap control. Se
subdivideixen en factors físics i socials. Entre els factors físics s’inclouen
la contaminació biològica (microorganismes), física (com sorolls) i química
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(hidrocarburs, plom). També hi hauria factors socials com la contaminació
psicosocial i sociocultural, on s’inclourien les dependències, l’estrès, les
violències o la promiscuïtat sexual.

• Servei d’assistència sanitària: inclou la pràctica d’atenció sanitària, com
la medicina i la infermeria, els hospitals, les llars d’avis, els medicaments,
els serveis públics comunitaris d’atenció de salut, les ambulàncies i altres
serveis sanitaris. Aquest component en teoria és modificable, i cal tenir en
compte la qualitat, la cobertura i la gratuïtat (o no). Habitualment es gasten
grans sumes de diners per tractar malalties que des d’un principi es podrien
haver previngut fomentant els estils de vida saludables.

Tal com mostra la taula 1.1, les causes principals dels problemes de salut són
socials i entre aquests destaquen sobretot els problemes econòmics (relacionats
estretament amb l’estil de vida, on s’identifica un 43% de problemes, però que
només rep una assignació de recursos de l’1,5%), mentre que les polítiques de
salut se centren en el tractament de malalties (servei d’assistència sanitària, amb
només un 11% de problemes reals, però amb una assignació de recursos del 90%).

Taula 1.1. Informe Lalonde (Canadà, 1974)

Factors influents % real identificat Assignació de recursos (%)

Estil de vida 43 1,5

Biologia humana 27 7,9

Medi ambient 19 1,6

Servei d’assistència sanitària 11 90

Font: Informe Lalonde (Canadà, 1974)

La distribució pot ser aproximada, degut a la complexitat de l’informe i l’atribució
de les morts i assignació de recursos.

Els recursos, per tant, no són proporcionals a la problemàtica real, ja que es donen
molts recursos al servei d’assistència sanitària quan en realitat només presenta un
11% de problemes detectats. Els recursos haurien de centrar-se més en l’estil de
vida, ja que és aquí on s’han identificat els problemes de forma majoritària, per tal
d’intervenir en l’entorn sociocultural, font de la majoria de problemes.
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2. Estratègies en educació per a la salut

Segons l’informe Lalonde, un dels factors més efectius per fomentar la salut és
modificar els estils de vida insans en sans. Una forma de modificar-los és informar
les persones, tot donant-los missatges motivadors per canviar hàbits, i l’entorn
social per tal que es reflecteixi de forma positiva en la salut. La transmissió de
coneixements sobre temes de salut a les persones és una de les funcions dels
tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI). És força comú donar informació
de forma individual a altres persones, com consells de salut o entrevistes clíniques.
En l’àmbit grupal i comunitari es pot col·laborar amb altres equips, com l’equip
d’infermeria, fent tallers, simulacions o debats.

Un recurs utilitzat per transmetre coneixement és l’educació per a la salut (EpS).
El TCAI és un agent actiu educador que realitza diferents activitats per fomentar
estils de vida saludables. S’ha d’entendre l’EpS com una estratègia indissociable
de qualsevol activitat del TCAI: donant consells en qualsevol protocol, encara que
també es pot dur a terme mitjançant de forma programada, com són les xerrades,
els tallers o les simulacions. L’EpS s’ha d’entendre d’una forma integral, en tots
els àmbits d’atenció professional, com a potenciador de l’atenció integral a les
persones, famílies i comunitats.

El procés d’atenció integral d’EpS ve definit per:

• Assistència: primària i especialitzada.

• Promoció de la salut: dirigida a la col·lectivitat, però referida a la implicació
dels individus en el desenvolupament per gaudir de la pròpia salut.

• Prevenció: primària, secundària, terciària i quaternària.

• Adaptació social a un problema crònic: assistència i integració social.

L’EpS és un instrument transversal que afecta cada un dels nivells descrits de
l’atenció integral. D’aquesta manera, l’educació per a la salut és un instrument
utilitzat en l’assistència, la promoció de la salut, la prevenció i l’adaptació social.

L’educació per a la salut (EpS) és un procés d’ensenyament-aprenentatge
mitjançant el qual individus i col·lectius obtenen coneixements per modificar
els hàbits amb l’objectiu de dur estils de vida saludables.

L’objectiu de l’educació per a la salut és donar informació i eines a la persona
(malalta o no) perquè tingui els coneixements suficients per mantenir estils de
vida saludables i/o millorar la seva salut. Per tant, es pretén aconseguir una
modificació favorable d’actituds i hàbits de vida saludables, de forma conscient i
buscada, potenciant la màxima autonomia. Per establir una correcta transmissió
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de coneixements, cal saber comunicar-los a partir de la relació d’ajuda amb el
pacient perquè li arribi el missatge educador. Per a això, cal adquirir una sèrie
d’habilitats i destreses que assegurin el benestar del pacient en el seu aspecte
holístic (biopsicosocial), com ara l’empatia, l’assertivitat o una escolta activa
basada en el respecte. En definitiva, cal saber què dir, com dir-ho i què fer davant
de qualsevol situació.

L’EpS vol donar solució a les necessitats de la persona com a ésser biopsicosocial
tot relacionant-les amb els factors que poden condicionar la salut. Aquests factors
se simplifiquen en:

• Estils de vida: tenen molta influència en la promoció de la salut, relacionats
amb alimentació, l’exercici físic, la sexualitat, el tabac, l’alcohol...

• Problemes de salut: és un factor especialment lligat a la prevenció
de malalties, sobretot processos crònics com diabetis, malaltia pulmonar
obstructiva crònica (MPOC), obesitat, malalties cardiovasculars, artrosi o
demències . També en processos aguts o de mitja durada com lumbàlgies o
altres problemes osteomusculars.

• Estats fisiològics: es parla d’infància i adolescència, embaràs, maternitat o
parentalitat, menopausa, maduresa i envelliment.

En EpS es promouen, tal com diu l’OMS, diferents formes d’educació adreçades
a grups, organitzacions i comunitats senceres que poden servir per conscienciar la
gent sobre els determinants socials, ambientals i econòmics de la salut i la malaltia
i possibilitar l’acció social i la participació activa de les comunitats en processos
de canvi social respecte a la seva salut.

Un terme cada cop més utilitzat és el de salut comunitària, ja que els governs
volen potenciar les intervencions sobre la comunitat. Si les intervencions arriben
a més públic, acabaran sent més efectives. Sobretot s’utilitza en programes de
promoció en EpS.

Salut comunitària

Salut comunitària és el conjunt d’actuacions destinades a millorar la situació de salut de la
comunitat en les seves dimensions físiques, psicològiques i socials, que actuen per mitjà
de la capacitat col·lectiva d’adaptació positiva als canvis de l’entorn (Llei 18/2009, del 22
d’octubre, de salut pública a Catalunya).

La salut comunitària suposa que la comunitat i els professionals que hi treballen sumin
esforços per tal de millorar la salut i el benestar de la comunitat i de reduir les desigualtats
socials.

Font: Gencat

Des del document La salut per a tothom en el segle XXI de l’OMS s’emfatitza la
necessitat de la prevenció i la promoció de salut per guanyar salut en aquest segle
i cita com a àrees prioritàries d’intervenció la prevenció i el control de malalties
i lesions (salut mental, malalties transmissibles, malalties no transmissibles i
lesions), la promoció d’estils de vida saludables (alimentació sana, exercici físic,
salut sexual, no fumar), la reducció de danys derivats de l’alcohol, les drogues i
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el tabac i l’abordatge de les transicions vitals, fent especial èmfasi en l’equitat i el
treball multisectorial.

Tipus d’intervenció en EpS

Hi ha diferents tipus d’intervenció en EpS. Vegeu-ne alguns exemples:

• Consell/informació: També es diu counseling. És una intervenció breu, una “càpsula” que
inclou informació i proposta motivadora de canvi, aprofitant l’oportunitat d’una consulta o
trobada professional a demanda o programada. Es realitza de forma individual i és espontània
(no sol estar programada).

• EpS individual (entrevista clínica): Sèrie organitzada de consultes educatives programades
i pactades entre professional i pacient/usuari.

• EpS grupal (fòrums, tallers, simulacions...): Sèrie de sessions programades dirigides a un
grup de pacients, usuaris o col·lectius, amb la finalitat de millorar les seves capacitats per
abordar un determinat problema o temes de salut. També s’inclouen intervencions dirigides
a col·lectius de la comunitat per augmentar la seva consciència sobre factors socials, polítics
i ambientals que influeixen en la salut.

• Promoció per a la salut i prevenció de la malaltia a nivell institucional: Aborda les
capacitats de les persones i també l’entorn social i influeix en el tema de salut tracta. A
més de l’educació per a la salut, inclou altres tipus d’estratègies: informació i comunicació
a través dels mitjans de comunicació social, acció social i mesures polítiques, tècniques o
econòmiques. És una activitat dels àmbits sanitari i social. Hi col·laboren els diferents serveis
de la zona (centre de salut, serveis municipals i educatius), entitats socials, etc. Sol tenir un
gran abast.

• Associacions: Intervenció dirigida al desenvolupament comunitari, treball cooperatiu en
xarxes, aliances i plataformes d’associacions de persones afectades per malalties o familiars
de malalts.

Els diferents tipus d’intervenció poden desenvolupar-se de forma conjunta o de
forma separada. Molts problemes requereixen abordatges multisectorials que
combinin diferents tipus d’intervencions dirigides tant a les persones com a
l’entorn.

Exemple d’abordament de malalties cardíaques

L’abordament de malalties cardíaques es pot dur a terme en diferents intervencions:

• Consell espontani

• Educació individual en malalties cardíaques (entrevista clínica)

• Educació grupal amb familiars de persones amb malalties cardíaques

• Programes de promoció d’hàbits saludables d’alimentació

• Programes de prevenció de malaltia (diagnòstic precoç, com la mesura de la pressió arterial).

2.1 Agents, espais i destinataris d’EpS

En EpS tradicionalment hi ha: l’educador en salut, el missatge i les persones o
grups als quals s’adreça. Educar per a la salut implica que hi hagi un educador



Educació per a la salut 20 Educar per a la salut

(agent actiu, per exemple un sanitari) i una persona a qui va dirigida l’educació
(també anomenada receptor), que sol ser el pacient, el malalt, el client o el
participant, segons el cas. L’ideal és que aquesta persona receptora modifiqui
la seva conducta envers hàbits i entorns més saludables i es converteixi en agent
actiu. És, per tant, un procés d’ensenyament-aprenentatge.

2.1.1 Agents

La persona que transmet coneixements en educació per a la salut és un agent d’EpS.
Tothom, en potència, pot ser educador d’EpS. Un bon formador en EpS ha de tenir
habilitats socials i formació sòlida en ciències de la salut. Per tant, tan important és
tenir coneixements sanitaris i en ciències de la salut com posseir habilitats socials
i comunicatives. Les dues qualitats són indissociables en un bon agent d’EpS.

Destaquem com a agents d’EpS:

• Professionals del sector sanitari (metges, farmacèutics, veterinaris, odontò-
legs, fisioterapeutes, infermeres, auxiliars d’infermeria)

• Professionals del sector social (treballadors socials, cuidadors)

• Professionals del sector educatiu (professors, mestres, tècnics en educació
infantil)

• Professionals del sector de la comunicació (periodistes, comunicadors)

• Associacions, sobretot associacions de malalts

• Qualsevol persona amb coneixements bàsics de salut

En definitiva, totes les persones som possibles agents d’educació per a la salut, des
de familiars i amics formats en ciències de la salut a farmacèutics de proximitat
de l’oficina de farmàcia.

2.1.2 Espais

Encara que un TCAI pot realitzar EpS en qualsevol espai i moment, l’EpS no
només l’ofereixen els sanitaris, ja que és multidisciplinar. Altres professionals
ajuden i col·laboren amb els sanitaris en diversos centres, que poden ser sanitaris
o no.

Els espais on amb més freqüència es pot realitzar EpS són:

• Centres de salut (CAP, centres d’atenció especialitzada, hospitals...)

• Centres d’educació: escoles, instituts, universitats, centres cívics



Educació per a la salut 21 Educar per a la salut

• Serveis laborals: sindicats i altres

• Centres municipals: centres per a gent gran i altres

• Centres als barris: centres de joves, centres de dia per la gent gran

• Associacions: voluntaris, grups de pares, associacions de malalts, associa-
cions de familiars de malalts

• Domicilis particulars, en casos específics

Els espais en què es fa EpS solen ser diferents segons si es tracta de persones
malaltes o no:

• Centres de salut o domicilis particulars, si es tracta de persones malaltes.
Els formadors solen tenir una forta formació en ciències de la salut.

• Centres d’educació, si es tracta de persones sanes. Els formadors han de
tenir també una formació bàsica en ciències de la salut.

• Altres espais en què poden assistir tant persones sanes com malaltes: serveis
laborals, serveis municipals, de barris i institucions socials.

2.1.3 Destinataris

L’EpS pot anar dirigida a diverses persones:

• Destinataris sans. Una persona sana és aquella que no té signes ni símp-
tomes de cap malaltia. Es du a terme en centres educatius, món laboral,
família, comunitat, domicilis, centres de salut o llocs de reunió. Va dirigida
a tota la població sana.

• Destinataris malalts. Els destinataris malalts són més susceptibles als
canvis de modificació de conducta ja que presenten signes i/o símptomes de
malaltia o problema de salut i “volen recuperar la seva salut”. Es realitza en
centres d’atenció primària, hospitals, domicilis i associacions. Va dirigida
a malalts amb una malaltia específica o persones amb limitacions de la vida
diària, com ara discapacitats.

• Població en risc. Hi ha persones que tenen una major probabilitat de
desenvolupar determinades malalties o problemes de salut. Es du a terme en
centres d’atenció primària, hospitals i associacions. Va dirigida a persones
més susceptibles, com infants, dones embarassades i gent gran, o persones
amb problemàtica psicosocial com persones alcohòliques o persones amb
drogoaddicions.
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2.2 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

Dos termes molt important en EpS són els conceptes de promoció de la salut i
prevenció de la malaltia. Tal com diu el refrany, més val prevenir que curar. La
curació sempre és la darrera opció, ja que segons s’ha vist els països amb més
esperança de vida són aquells que potencien i tenen hàbits de vida més saludables.

2.2.1 Promoció de la salut

La promoció de la salut permet a les persones incrementar el seu control sobre els
determinants de salut per millorar la seva salut. Solen ser accions adreçades a la
població en general.

La promoció de la salut és el procés que permet a les persones incrementar
el control sobre la seva salut per millorar-la de forma voluntària, així
com també les accions dirigides a la modificació de les condicions socials,
ambientals i econòmiques que tenen impacte en els determinants de salut.

Es du a terme tant en els centres de salut com en els centres educatius, serveis
municipals, laborals o associacions. Com que té un abast global, es fomenta la
participació de les persones i dels col·lectius, així com de la cooperació entre
organismes i entitats locals. Pretén donar coneixements sobre tot allò que té un
efecte positiu per a la salut: per exemple, l’activitat física saludable, les xarxes
socials de suport per a activitats lúdiques, l’empoderament o la gestió de les
emocions bones per a la salut i el benestar.

Empoderament

L’empoderament (empowerment) és indissociable a la promoció per a la salut (i de la
prevenció de la malaltia). L’empoderament és l’habilitat de la gent per comprendre i
controlar les forces personals, polítiques, socials i econòmiques per prendre decisions que
millorin les seves vides (Zimmerman, 1988). Suposa l’enfocament de canvi, de control de
les persones i col·lectivitats sobre la millora de les seves pròpies vides.

Amb l’empoderament s’augmenta la fortalesa, el control i el potencial com a ésser
biopsicosocial.

Alguns exemples d’activitats de promoció de salut dirigides a tota la població són:

• Alimentació saludable, orientada tant al públic general com a determinats
col·lectius (infants i joves, persones grans o entorn laboral)

• Activitat física per a les diferents etapes de la vida

• Salut bucodental orientada al raspatllat de les dents

Aquestes intervencions multisectorials són promogudes per institucions públi-
ques.
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Quimioprofilaxi

Administració de fàrmacs
(inclosos antibiòtics i vacunes)
per prevenir malalties.

L’objectiu de la promoció per la salut és potenciar estils de vida saludables per
conviure amb salut, tant desenvolupant habilitats personals com reforçant accions
comunitàries.

2.2.2 Prevenció de la malaltia

La prevenció de la malaltia es basa en diferents accions destinades a eliminar
o minimitzar els efectes de la malaltia i/o discapacitat, tot promovent hàbits i
conductes sanes. En aquest cas, a diferència de les intervencions de promoció
de la salut, es dirigeix a persones potencialment malaltes (la perspectiva canvia)
en forma de programes de prevenció de malalties específiques. Sol tenir, per tant,
un component més sanitari.

Es divideix en 4 nivells: prevenció primària, secundària, terciària i quaternària.

La prevenció de la malaltia engloba totes aquelles mesures necessàries per
evitar el progrés de les malalties. Solen ser accions dirigides a persones ja
malaltes o que potencialment poden estar-ho.

Prevenció primària

Vacunació de la grip. Prevenció
primària. Font: Gencat

La prevenció primària engloba les accions que es dirigeixen a impedir l’aparició
d’una malaltia per evitar possibles malalties i/o problemes de salut. La persona
o col·lectivitat a qui va dirigida l’acció encara no està malalta, no té ni signes ni
símptomes de cap malaltia. Són accions promogudes per les institucions públiques
abans que aparegui la malaltia i comprenen la promoció de la salut, la protecció
de la salut (amb sanitat ambiental i higiene alimentària així com evitant riscos
laborals) i la quimioprofilaxi (cas de les vacunacions).

Són exemples d’aquest tipus de prevenció les mesures perquè l’aire atmosfèric
estigui menys contaminat, la prohibició de tòxics en productes en contacte amb
les persones o el calendari de vacunacions.

La prevenció primària es du a terme:

• Eliminant la causa de la malaltia o el problema de salut: establiment d’un
calendari de vacunacions per a la població per part de les autoritats, reducció
de grams de sal en peces de pa per part dels forns, prohibició amb legislació
a les empreses d’emissió de tòxics a l’atmosfera...

• Promovent hàbits i conductes saludables: seguiment de vacunacions, ali-
mentació saludable amb pa baix en sal, estil de vida saludable fent passeja-
des per la muntanya...

L’objectiu de la prevenció primària és que la persona no tingui la malaltia.
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Prevenció secundària

Es pot donar el cas que la malaltia ja estigui present però el malalt no se n’hagi
adonat, perquè no té signes i/o símptomes o no han estat identificats per la persona
com a possible malaltia, encara que possiblement “ho pot sospitar”. En aquest
nivell de prevenció es pretén aturar la malaltia que ja existeix en l’individu per
tal de prevenir possibles complicacions. Són mètodes de diagnòstic precoç, de
cribratge o screening. Amb mètodes diagnòstics poc invasius es poden arribar a
detectar malalties més difícilment tractades en etapes posteriors (cas de detecció
precoç de determinats càncers).

Són exemples d’aquest tipus de prevenció les analítiques sanguínies rutinàries en
els CAP, les tècniques de cribratge (mamografies a dones més grans de 50 anys
per detectar càncer de mama) o la mesura de la pressió arterial rutinària.

Prevenció del càncer de còlon.
Prevenció secundària. Font: Gencat

La prevenció secundària es du a terme mitjançant:

• Mètodes de detecció precoç massiva o poblacional (screening), com el cas
de les mamografies a dones més grans de 50 anys per detectar càncer de
mama.

• Mètodes de detecció precoç dirigits a determinats col·lectius o persones
que per les seves característiques tenen major risc de patir la malaltia,
com és el cas de l’examen de femta a determinades persones per detectar
càncer de còlon o la mesura de la pressió sanguínia per detectar malalties
cardiovasculars.

• Promoció d’hàbits i conductes perquè el malalt pugui realitzar-se diagnòs-
tics precoços, com la mesura de la pressió arterial de forma rutinària per
evitar possibles complicacions cardiovasculars.

L’objectiu de la prevenció secundària és la detecció de malalties en el seu estat
inicial perquè no progressin amb complicacions.

Prevenció terciària

La prevenció terciària es dona quan els dos nivells anteriors (prevenció primària i
secundària) no han tingut efecte i la persona ja té la malaltia, que no ha pogut ser
aturada en les primeres fases, amb signes i/o símptomes que ara sí que han estat
detectats. Aquest nivell implica que la malaltia ha provocat danys irreversibles i
que la persona ha de conviure amb la malaltia i/o les complicacions que li hagi
pogut provocar.

Cura del peu diabètic. Prevenció
terciària. Font: Gencat

Són exemples de prevenció terciària les intervencions per limitar el grau de
discapacitat o les accions dirigides a una major autonomia per tal que la persona
pugui conviure amb la seva nova realitat.

La prevenció terciària es du a terme mitjançant:
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TDA i TDAH

Sigles per als transtorns per
dèficit d’atenció i transtorn per
dèficit d’atenció amb
hiperactivitat.

• Tractament amb cirurgia, farmacoteràpia, psicoteràpia, radioteràpia o terà-
pies ocupacionals.

• Rehabilitació: amb fisioteràpia, logoteràpia (per exemple, rehabilitacions
en malalties amb seqüeles neurològiques degudes a un ictus).

• Promoció d’hàbits i conductes que promoguin l’autocura (per exemple, la
cura del peu diabètic en malalts crònics amb diabetis).

L’objectiu de la prevenció terciària és millorar la qualitat de vida del pacient.

Prevenció quaternària

Companya contra el mal ús dels
antibiòtics. Prevenció quaternària.
Font: Gencat

La prevenció quaternària engloba les intervencions relacionades amb la salut
dirigides a evitar el sobrediagnòstic i sobretractament en els pacients, ja que
aquestes intervencions biopsicosocials poden provocar danys i efectes secundaris.

Algunes activitats de prevenció quaternària són:

• Evitar les revisions sense cap motiu.

• Evitar el cribratge (screening) i tècniques diagnòstiques innecesàries.

• Evitar el tractament substitutiu hormonal en la menopausa.

• Fer un ús apropiat (i no indrisciminat) dels antibiòtics.

• Evitar el sobrediagnòstic i sobretractament de TDA-TDAH.

L’objectiu de la prevenció quaternària és evitar el sobrediagnòstic i el sobretracta-
ment.

Els diferents tipus de prevenció queden sintetitzats a la taula 2.1:

Taula 2.1. Tipus de prevenció

Tipus de prevenció Visió pacient Visió metge

Primària No hi ha malaltia. No hi ha malaltia.

Secundària No hi ha malaltia. Hi ha malaltia.

Terciària Hi ha malaltia. Hi ha malaltia.

Quaternària Hi ha malaltia. No hi ha malaltia.

2.3 Mètodes d’educació per a la salut

En tot protocol o activitat un TCAI ha de fer EpS, ha de donar consell, ja que un
TCAI és un educador sanitari que ha de valorar les característiques del pacient i
els factors que poden obstaculitzar l’aprenentatge per aconseguir un millor estat
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Tecnologia educativa

Incorporació de tecnologies de la
informació i comunicació (TIC)

en l’educació.

de salut tot motivant-lo. Per tant, en realitat un TCAI realitza EpS durant tota la
seva jornada laboral, no només quan usa algun mètode específic d’EpS.

Les demandes de la societat actual van orientades a professionals sanitaris dinà-
mics, amb sòlids coneixements sanitaris, amb habilitats socials, amb capacitat de
treballar en equip, que aportin idees i siguin creatius, amb dots de comunicació.
A més, han de poder prendre decisions i solucionar problemes en les diferents
situacions. Es valora que puguin fer servir la tecnologia educativa i que estiguin
oberts als canvis.

Els mètodes educatius són les estratègies i els recursos que utilitza
l’educador (professional format en ciències de la salut) per aconseguir els
objectius pretesos sobre el receptor (pacient/client/usuari).

Existeixen moltes classificacions de mètodes educatius. En aquest crèdit ens
centrem en el tipus de relació entre educador i receptor. Aquests mètodes
educatius, depenent del tipus de relació entre educador i receptor, es divideixen
tradicionalment en:

• Mètodes directes: hi ha contacte directe en temps i/o espai. S’utilitzen tant
en educació de forma individual com grupal. Solen ser més eficaços, ja que
hi ha una relació major entre educador i receptor i es produeix amb més èxit
el canvi. Dins aquests mètodes s’inclouen: entrevista individual o diàleg,
classe, debat, taller, xerrada, col·loqui, Phillips 66, joc de rol o role-playing,
brainstorming o pluja d’idees, sales de demostració i clínica del rumor.

• Mètodes indirectes: no hi ha contacte directe en temps i/o espai. S’utilitzen
gairebé sempre de forma grupal. Solen ser menys eficaços, ja que hi ha una
relació menor entre educador i receptor i es produeix amb menor èxit el
canvi. Dins aquests mètodes s’inclouen tant els materials publicitaris com
els dels mitjans de comunicació: cartells o pòsters, fullets, tríptics, cartes,
premsa, ràdio, cine (vídeo, CD, DVD), televisió i internet. Amb les noves
tecnologies, molts mètodes que abans només es podien fer de forma directa,
com per exemple, les xerrades o les lliçons magistrals ara es poden fer de
forma indirecta (fent una xerrada amb una videoconferència, per exemple).
En aquest context s’estudien de forma tradicional i, per tant, es considera la
xerrada i la lliçó magistral com a mètodes directes.

A banda del mètode directe o indirecte, hi pot haver una comunicació en només un
sentit (mètodes unidireccionals) o bé una comunicació en tots dos sentits (mètodes
bidireccionals). S’ha demostrat que quan la comunicació és en dos sentits (mètode
bidireccional), la persona o grup està més motivat i es produeixen més canvis
significatius en estils de vida i hàbits saludables.
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El personal sanitari ha de
donar sempre sensació de
seguretat i no mostrar-se
impacient durant l’entrevista.

La relació terapèutica
promou la relació d’ajuda i
el counseling.

2.3.1 Mètodes directes

En els mètodes directes hi ha proximitat entre educador i receptor. Es basen
principalment en la paraula oral, si bé es poden complementar amb altres mitjans
auxiliars, com la pissarra, els retroprojectors o presentacions interactives. Són els
mètodes que generen un canvi més gran, ja que permeten resoldre els dubtes de
forma immediata i l’educador percep el feedback de l’activitat mentre l’està fent,
cosa que fa que pugui incidir-hi.

Aquesta incidència és diferent segons si el mètode es realitza de forma individual
(entrevista invidual) o grupal (classe o xerrada, de caràcter més expositius, o taller,
col·loqui o sales de demostració, amb un caràcter més actiu).

Noves tendències en mètodes educatius

El canvi més important en mètodes d’ensenyament de les últimes dècades es tracta dels
rols dins de l’aula. Els mètodes orals tradicionals en què el docent es posiciona com a únic
transmissor de coneixement comencen a resultar obsolets a causa de les característiques
de les societats actuals. Per això, es fa necessari evolucionar cap a altres metodologies.

L’alumne ha passat a ser el centre del procés formatiu, que ha de ser significatiu i ha de
ser construït per ell mateix a poc a poc. Els mètodes d’ensenyament passius respecte
l’alumne han quedat obsolets i actualment es promouen mètodes actius. Cal remarcar que
ens trobem en un procés de canvi, ja que molts mètodes que tradicionalment es donaven de
forma directa, degut a les noves tecnologies es poden fer de forma indirecta (per exemple,
un col·loqui que es du a terme en diferents espais però en temps real).

Entrevista individual o diàleg

Sovint es veu necessari fer una acció individual per tal de motivar i informar els
pacients per aconseguir canvis d’actituds i comportaments. El professional ha de
ser sempre conscient del seu rol educador i necessita que el pacient sigui receptiu
a l’acció educativa per tal que pugui adoptar canvis de forma voluntària.

La finalitat de l’entrevista individual o el diàleg és la recopilació de dades
significatives, per analitzar-les i emetre un diagnòstic del pacient. Té per finalitat
obtenir les característiques biopsicosocials del subjecte (variables) que conformen
la seva singularitat. És una activitat molt usual a la consulta assistencial que pot
fer, segons la finalitat, el metge o l’equip d’infermeria.

L’entrevista individual és el procés comunicatiu que té lloc entre pacient i
personal sanitari a causa d’un problema de salut del pacient en una consulta
mèdica. També rep el nom d’anamnesi quan específicament es tracta d’una
entrevista clínica.

Les característiques actitudinals més importants d’una entrevista són les següents:

• S’ha de fer en un ambient adequat, com una consulta mèdica, separat
d’altres pacients i persones no sanitàries, per tal de poder preservar la
confidencialitat de la informació rebuda.
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• L’aparença personal del professional sanitari ha de ser l’adequada a la
situació, acurada i agradable. Ha de mostrar seguretat.

• S’ha de saludar el pacient d’una manera respectuosa, comprovant la seva
identitat (si no es diu el contrari se li ha de parlar de vostè), presentar-se i
estar atent al confort del pacient.

• S’ha de deixar parlar el pacient perquè manifesti les seves pors.

• El sanitari ha d’observar el pacient, mirar-lo als ulls i escoltar-lo activament.

• S’han de fer preguntes al pacient en un ambient de confiança, dins de
l’anomenada relació terapèutica, fent partícip tant el malalt com el sanitari
del procés salut-malaltia del pacient, amb un llenguatge que li sigui com-
prensible, amb cordialitat, amabilitat, empatia, honestedat i respecte.

• S’acaba l’entrevista acomiadant el pacient, tot deixant clar en què s’ha
quedat (és útil que es repeteixi el missatge, fent una comprovació final), a
qui s’ha de dirigir o quan ha de venir a la consulta la propera vegada.

• El professional ha de registrar l’entrevista realitzada en la història clínica
del pacient.

Exemple d’entrevista clínica

Entrevista per ensenyar a un pacient diabètic la cura dels peus en una consulta mèdica.

Un tipus d’entrevista individual és l’entrevista clínica. Les cinc dades bàsiques de
què consta una anamnesi (o entrevista clínica) són:

1. Dades personals del pacient: nom i cognom, edat. Pot ser necessari, segons
el centre, el número de seguretat social o mútua.

2. Motiu de la consulta

3. Antecedents familiars i personals del pacient: si algú de la família ha patit
alguna malaltia important, així com si el pacient ha sofert alguna malaltia
prèvia significativa o si té al·lèrgies.

4. Malaltia actual: s’ha de deixar constància de la malaltia o malalties actuals
del pacient i els tractaments que segueix.

5. Altres aspectes que cal considerar, si escau: aspectes socials i psicològics
del pacient com l’entorn familiar i social o de quina manera la malaltia afecta
el pacient.

El professional ha de registrar qualsevol dada que consideri rellevant a
partir de l’entrevista per ajudar a un bon diagnòstic.

Durant l’anamnesi cal fomentar activitats per a la promoció de la salut i la pre-
venció de malalties, utilitzant sovint recursos visuals que facilitin la comprensió
del procés salut-malaltia ja que es tracta d’aconseguir no només la cura individual
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sinó la comunitària, articulant els diferents nivells d’atenció. No hi ha d’haver
interrupcions (com parlar per telèfon o amb altres persones) a partir de l’inici de
l’entrevista per aconseguir un clima de contenció i confort. L’equip assistencial
ha de fer saber al pacient que està naturalment interessat a establir-hi una bona
relació per aconseguir un objectiu comú.

Classe o lliçó magistral

La classe magistral és un mètode expositiu grupal basat en la transmissió oral
de coneixements del professional sanitari al pacient. Es tracta d’un mètode molt
utilitzat fins no fa gaire als centres d’educació per la seva senzillesa, juntament
amb els llibres de text i la pissarra. En aquest cas, els educadors eren els professors
o mestres i els receptors eren els alumnes. Una variant de la lliçó magistral és la
xerrada.

Els avantatges que presenta són:

• Els continguts poden ser molt variats.

• No és necessària una gran infraestructura, encara que se sol utilitzar com-
binada amb altres tècniques (diapositives, vídeos, internet) per potenciar
l’acció educativa.

• Es recomana que les sessions siguin inferiors als 30 minuts.

• Es recomana fer un resum final.

• Pot arribar a un grup considerable de persones.

• És una tècnica econòmica.

• Afavoreix l’aprenentatge memorístic.

Té com a inconvenients:

• És poc efectiu en canvi d’actiuds, ja que modifica molt poc les actituds
perquè no és un mètode que ajudi a produir aprenentatge significatiu.

• Està centrat en el professor.

• Presenta passivitat del pacient. No és actiu, ja que tot ja li ve processat.

Pissara digital interactiva

La lliçó magistral se solia recolzar en la pissarra tradicional. Actualment, cada cop més
s’utilitza la pissarra digital interactiva (PDI) (vegeu figura 2.1).
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Figura 2.1. Pissarra

Font: Wikimedia

És un mètode molt utilitzat, però més memorístic que no pas de modificació de
conductes. Aquest mètode de forma aïllada no es recomana en educació per a la
salut, sino és juntament amb altres mètodes educatius com el brainstorming o la
pluja d’idees (vegeu figura 2.2).

Figura 2.2. Lliçó magistral

Font: Wikimedia

Debat dirigit o discussió

El debat dirigit és un mètode de caràcter expositiu que consisteix en un intercanvi
formal d’idees i opinions coordinat pel professional sanitari. Es basa en una
discussió en què dues o més persones expertes dirigides per un moderador
dialoguen davant d’altres persones sobre un tema específic que abans ja ha estat
comunicat als assistents.

Avantatges:

• És fàcil d’aplicar.

• Permet la participació d’un grup elevat de persones assistents.

Inconvenients:

• No és de participació activa.
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Segons els darrers estudis,
els TCAI són els sanitaris
que més fumen. Per contra,
els metges són els que ho
fan menys.

• Està centrat només en alguns participants.

• No és una tècnica de comprovació de coneixements, és una tècnica d’apre-
nentatge.

En acabar el debat, el moderador sol realitzar un esquema-resum amb les conclu-
sions de l’intercanvi d’idees. Aquest mètode és força utilitzat als hospitals quan
hi van persones expertes a moderar debats. També es poden realitzar debats amb
persones que tenen diferents opinions sobre un tema o no segueixen estils de vida
saludables. Un cas típic és el debat sobre l’hàbit tabàquic entre diferents sanitaris
(els que fumen i els que no).

Taula rodona

La taula rodona és un mètode de caràcter expositiu que consisteix a reunir un equip
d’experts (sol ser de 3 a 6) que defensen punts de vista oposats sobre un tema i
l’exposen davant un grup de persones.

El moderador dona unes nocions introductòries sobre el tema i, posteriorment,
cada expert de la taula exposa el seu punt de vista durant uns 10 minuts. En
finalitzar la taula rodona, el moderador realitza un resum de les idees de cadascun
a partir de les semblances i les diferències que han argumentat. Posteriorment hi
ha un debat entre els experts de la taula.

Els avantatges i els inconvenients són molt similars als del debat dirigit, ja que són
mètodes força semblants.

Avantatges:

• És fàcil d’aplicar, si es localitzen experts.

• Permet la participació d’un grup elevant de persones assistents.

Inconvenients:

• No és de participació activa.

• No és una tècncia de comprovació de coneixements, és una tècnica d’apre-
nentatge.

El moderador sol realitzar un esquema-resum amb les conclusions de l’intercanvi
d’idees al final de l’activitat. Aquest mètode és força utilitzat als hospitals quan
hi van persones expertes (vegeu figura 2.3).
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Figura 2.3. Taula rodona

Font: Wikimedia

Seminari

El seminari és un mètode amb participació activa del grup basat en la investigació
dels usuaris/pacients en relació a un tema que el professional de salut ha proposat
amb anterioritat. Hi ha diverses variants, com l’aprenentatge basat en problemes
(ABP) o la discussió sobre temes teòrics dirigida per un professional expert en el
tema.

Aprenentatge basat en problemes

L’aprenentatge basat en problemes o ABP és una metodologia d’ensenyament-
aprenentatge activa centrada en l’alumne. En aquest tipus d’aprenentatge, l’alumne resol
una sèrie de problemes o reptes de forma autònoma.

En el cas de l’ABP a sanitat, es planteja un problema real, usualment un cas clínic, amb
l’objectiu d’anar construint competències professionals de forma significativa. Habitualment
el problema ha de ser resolt per un grup que treballa de forma col·laborativa on
cadascú assumeix diferents rols, fomentant així l’aprenentage entre iguals, la coavaluació
i l’adquisició de competències i habilitats socials que seran útils en la seva posterior tasca
professional.

Avantatges:

• Fomenta la participació activa de l’usuari/pacient, fet que promou un
aprenentatge per descobriment.

• Hi ha una motivació per a l’aprenentatge.

• Demana l’elaboració de documents i conclusions per part de l’usuari/paci-
ent.

• És un mètode democràtic.

Inconvenients:

• Es necessita espai físic, material i temps.

• És necessari tenir habilitats per saber on trobar la informació i els materials.

• S’ha d’estar motivat.



Educació per a la salut 33 Educar per a la salut

L’enfocament d’aprenent
mentre es va fent o learning
by doing assegura que
aprenem més quan fem
alguna activitat manual.

Aquest mètode és força utilitzat als hospitals quan persones expertes imparteixen
seminaris o bé quan es treballa sobre casos clínics de forma grupal.

Taller

Taller de titelles. Font: Wikimedia.
Nicolás Pérez

El taller és un mètode amb participació activa del grup basat en l’intercanvi d’idees
i produccions “manuals” per part de persones experimentades en relació amb un
determinat tema. És un mètode molt participatiu i manipulatiu. Un dels exemples
més utilitzats per a infants és el taller de titelles.

En realitat, encara que hi hagi persones suposadament més experimentades, totes
les persones que hi participen aprenen les unes de les altres. La utilitat d’aquest
mètode és que és força flexible quant al nombre de participants, ja que es poden fer
tallers grans i d’altres de més petits (amb petites subdivisions). També hi pot haver
una flexibilitat horària, ja que es poden realitzar en una o més sessions depenent
de les característiques (vegeu figura 2.4).

Els avantatges del taller són similars als del seminari i el joc de rol. Aquest mètode
és molt utilitzat en activitats de promoció de la salut, com els tallers de cuina
creativa saludable o els tallers per fomentar l’activitat física.

Figura 2.4. Taller

Font: Wikimedia

Joc de rol o ’role-playing’

El joc de rol és un mètode amb participació activa del grup basat en la teatralització
o representació d’una situació que podria ser real que intenta reproduir personatges
i contextos reals amb la finalitat de reflexionar sobre determinats comportaments
o procediments. Aquesta situació sol venir donada per l’educador i és escenificada
pels participants. Quan es teatralitza de forma guiada, rep el nom de sociodrama.

La representació per part dels actors pot arribar a ser interrompuda pel professional
sanitari quan consideri que ja es pot arribar a una reflexió sobre el que s’ha vist
representat.

Avantatges:
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• Participació activa de l’usuari/pacient, ja que esdevé un actor.

• Provoca motivació, ja que qui rep l’educació se situa a la pell d’un altre, fet
que el fa empatitzar.

• Augmenta la capacitat de comunicació i serveix com a entrenament per a
casos similars.

• Augmenta la capacitat d’observació i anàlisi de comportaments d’altres
actors.

Inconvenients:

• Es necessita espai físic, material i temps.

• Es necessari tenir habilitats i poca por escènica.

• Demana preparació prèvia: decorats, actors, diàlegs...

Aquest mètode és molt utilitzat en sanitat, on sovint es teatralitza una actuació
sanitària on cada persona representa un personatge o rol. Alguns exemples de joc
de rol són: teatralització de dispensació de medicaments per part d’un auxiliar a
una farmàcia (una persona fa de pacient, una altra de farmacèutica), explicació per
part d’un TCAI de la dieta d’un pacient a l’hospital o la rebuda d’un pacient per
part d’un TCAI a un centre de llarga estada (una persona fa de pacient i una altra
de TCAI).

Posteriorment es reflexiona sobre l’actuació amb un altre mètode, com un debat.
El mètode és força complet, ja que es desenvolupen habilitats i actituds i amb el
debat es reforça l’anàlisi.

Pluja d’idees o ’brainstorming’

La pluja d’idees és un mètode amb participació activa del grup pensat perquè
les persones expressin de forma espontània i amb lliberat les seves idees. Així,
es generen idees que en un primer moment són exposades de forma individual i
s’acaben perfilant de forma grupal.

Avantatges:

• Demana participació activa.

• Produeix motivació, ja que cap idea és rebutjada.

• Augmenta la capacitat de comunicació.

• Permet conèixer les idees dels altres.

Inconvenients:

• És necessari que els participants col·laborin i expressin les seves idees.
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En haver-hi exteriorització de sentiments a través de les idees, s’utilitza en casos
en què es busquen títols o idees aïllades així com en casos introductoris, a mode
d’avaluació incial. Per exemple, si es combina amb una lliçó magistral, es pot
trencar el gel preguntant als assistents “què sabeu sobre l’ictus?” o “algú coneix
algú que n’hagi patit?”. A partir d’aquí, els participants poden dir les seves idees
i el receptor les va apuntant a la pissarra.

Sales de demostració o simulació

Les sales de demostració són un mètode amb participació activa del grup molt
utilitzat per a estudiants de branques sanitàries i pacients/usuaris amb voluntat
d’aprendre. Consisteix en realitzar, en condicions molt semblants a les reals, una
activitat o un procediment que deprés hauran de dur a terme en la realitat. És com
una càmera oculta supervisada pel professional, que ha d’indicar tots els aspectes
de millora detectats.

Simulació d’RCP. Font: Creu Roja
Cambrils

Avantatges:

• Apropa a la realitat.

• És molt útil en la demostració de la competència procedimental.

• Motiva els participants

• Fomenta la coavaluació entre els alumnes, amb propostes de millora.

Inconvenients:

• No és factible en grups grans.

• Es necessita material i espai.

Aquest mètode pot anar dirigit a diferents col·lectius: professionals sanitaris,
estudiants, pacients i familiars. És utilitzat com a mètode principal per demostrar
que se saben realitzar els protocols de TCAI en cures bàsiques d’infermeria:
determinació de la pressió arterial, temperatura, FC i FR amb material real i amb
dades reals. De cara a pacients i familiars, és molt utilitzat en la determinació de la
glucèmia en malalts diabètics per ensenyar-los el procediment, o altres tècniques
com vestir i desvestir nounats (vegeu figura 2.5).
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Figura 2.5. Simulació d’una tècnica de TCAI

Font: Wikimedia

Phillips 66

Phillips 66 és un mètode amb participació activa del grup. El grup ha de ser
gran, ja que es realitzen diferents divisions: el grup es divideix en sis subgrups
de sis persones cada un que discuteixen durant sis minuts un tema o problema.
Seguidament, es reuneixen sis persones (cadascuna representa el seu subgrup) i
tornen a tractar el tema durant sis minuts més.

Avantatges:

• Permet el desenvolupament d’una síntesi.

• Fomenta el sentit de responsabilitat.

• Estimula la participació de tots els membres de el grup. És un mètode
democràtic.

Inconvenients:

• És necessari un grup gran.

El moderador extreu una conclusió general vàlida per a tots els participants.
Aquest mètode és utilitzat en temes on els participants tenen força informació,
com és el cas de l’elaboració de dietes equilibrades.
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Al crèdit Suport psicològic
al pacient/client
s’aprofundeix sobre la
gestió de les emocions.

Fòrum

El fòrum és un mètode amb participació activa del grup on un moderador-
facilitador guia sobre una temàtica i tots els participants poden intervenir de forma
espontània. Es recomana que el moderador-facilitador, a més de tenir una sòlida
formació en ciències de la salut, tingui habilitats comunicatives i socials i estigui
format en la gestió de les emocions.

Quan es tracta de debatre un tema, i si no hi ha activitats prèvies, és indispensable
donar-lo a conèixer amb anticipació als participants perquè puguin informar-se.

Quan es tracta d’un fòrum programat després d’una activitat o com a conclusió
(pel·lícula, classe, taula rodona), s’ha de planificar adequadament tant en temps
com en espai.

Avantatges:

• Demana participació activa de tot el grup on es fomenta la reflexió.

Inconvenients:

• És convenient que el grup ja tingui experiència en altres tècniques, com la
taula rodona.

• Quan el grup és molt nombrós, pot presentar dificultats per sentir amb
claredat els expositors.

Quan es combina amb el cinema, en educació rep el nom de cinefòrum.

Clínica del rumor

La clínica del rumor és el mètode amb participació activa del grup que vol
demostrar els problemes de transmissió de la informació.

En aquest mètode el grup ha de dividir-se en dos grans grups: un grup que queda
dins l’espai i un altre, de sis persones, que durant un temps resta fora. Una persona
del grup llegeix un text força complicat a la resta del grup. A partir d’aquí, van
entrant una a una les persones que eren a fora i escolten, una a una, el que diu
l’anterior i repeteixen a la següent què han entès. Així fins a la totalitat de persones
que eren a fora. Quan acaba l’última, es confronta la informació final amb el text
inicial i es comprova que a la informació final és menor (o fins i tot diferent).

És un mètode poc utilitzat per aconseguir aprenentatge, però és molt pràctic per
conscienciar els professionals de la salut sobre les interferències comunicatives, ja
que observen la distorsió, identifiquen l’obstacle, estimen les possibles correccions
i finalment poden proposar modificacions sobre la transmissió de la informació.
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Alguns mètodes educatius
sovint també es presenten
com a recursos educatius.
Per exemple, el cartell, els

fullets o les cartes, ja que es
poden utilitzar com a

metodologia educativa
aportant el recurs material

corresponent (cartell, fullets
o carta física).

2.3.2 Mètodes indirectes

En els mètodes indirectes hi ha llunyania de temps i/o espai entre educador i
receptor. Es basen principalment en la paraula (escrita o parlada) o la imatge,
encara que s’interposa algun mitjà entre educadors i receptors. Són mètodes que
ofereixen molts coneixements, però que provoquen pocs canvis.

Són mètodes molt utilitzats per:

• Fer arribar un missatge (simple) a grans grups o col·lectivitats.

• Donar publicitat.

• Incrementar coneixements de la població respecte un tema.

• Reforçar actituds ja aconseguides (encara que no canvien actituds ja arrela-
des).

Són mètodes que arriben a un grup elevat de persones, amb missatges que no són
específics per a un nombre reduït de persones sinó que són molt generals, ja que
es dirigeixien a sectors grans de la població. La població realitza poc esforç per
la seva comprensió, fet que els pot restar eficàcia.

En estudis controlats s’ha comprovat que els mètodes directes són útils per
aconseguir canvis de comportament i els indirectes van bé per mantenir-los a llarg
termini. Els mètodes més utilitzats són els mitjans de comunicació de masses
(mass media) i les accions publicitàries. No fa gaire temps els mass media es
diferenciaven de les accions publicitàries, però avui en dia la distinció és cada cop
més petita.

Els mitjans de comunicació de masses són els mitjans de comunicació
rebuts simultàniament per una gran audiència.

Fonamentalment hi ha tres tipus de mitjans de comunicació de masses:

• Visuals: cartells i infografies, fullets, cartes circulars, premsa (revistes,
diaris)

• Sonors: ràdio

• Mixtes audiovisuals: televisió,cinema, vídeos, DVD, CD, televisió

Cartells i infografies

Els cartells i les infografies són un mètode que arriba de forma senzilla i ràpida a
la població, en paper o cartró, encara que també es pot trobar en suport JPG o PDF.
S’usa en diferents àrees com la política o també amb finalitats comercials. En el
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cas d’EpS el cartell també rep el nom de pòster, i conté un missatge educatiu on
es potencia molt la imatge acompanyada de poques paraules clau amb missatge
educador directe.

Amb l’arribada de la tecnologia, el cartell s’està desplaçant cap a l’anomenada
infografia: una representació visual informativa o un diagrama de textos escrits
amb ajuda de la tecnologia que resumeix un missatge d’EpS. A vegades, sobretot
en suport tecnològic, la frontera entre el cartell i la infografia no sempre és clara.

A l’hora de confeccionar-los cal tenir en compte:

• Atrauen l’atenció de manera intensa i ràpida.

• Perquè siguin eficaços, no només han d’informar sinó que també han
d’indicar la conducta a seguir.

• És millor que només exposin una idea de manera clara i concisa per no
produir confusions.

Es col·loquen en llocs visibles i estratègics, tant a l’interior com a l’exterior dels
locals (hospitals, CAP, centres cívics...). Contenen imatges que criden l’atenció,
amb colors cridaners i ben combinats. Les imatges han de ser adequades al
missatge que es vol transmetre. Així, amb un cop d’ull han de despertar l’interès
i donar informació educadora. El text ha de ser breu i senzill, amb un domini de
la imatge enfront la paraula (vegeu figura 2.6, figura 2.7 i figura 2.8)

Figura 2.6. Cartell campa-
nya grip 2019-2020

Font: Generalitat de Catalunya.
Departament de Salut
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La convocatòria a una
xerrada sobre EpS no és un

cartell d’EpS, sinó que és
un cartell informatiu de

convocatòria. Per tant, no
es considera un mètode

d’EpS.

Figura 2.7. Infografia: les vacunes funcionen!

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Figura 2.8. Infografia: vacuna’t contra la tos ferina!

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Avantatges:

• Arriben a un gran públic.
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• Són econòmics.

• Amb els mètodes informàtics actuals es poden confeccionar de forma
senzilla.

Inconvenients:

• La seva capacitat de reclamar l’atenció és baixa (depèn del lloc d’ubicació
i el disseny del missatge).

Fullets

Els fullets són publicacions senzilles que aborden un tema concret. Normalment
són en suport paper, encara que també es poden trobar en suport digital (al web) en
JPG o PDF. Si el paper es divideix en tres parts (amb anvers i revers) amb missatge
educador, es parla de tríptic, mentre que si el paper es doblega en dues meitats es
parla de díptic.

Inclouen imatges potents que reforcen els missatges amb textos comprensibles,
amb poques idees i senzills. Visualment han de ser atractius, amb no més de 4
paràgrafs curts per cara (cada paràgraf ha de contenir una única idea) per tal de
motivar a la seva lectura.

Aquest tipus de publicacions són als mostradors als CAP i hospitals, per exemple,
sobre dieta saludable, calendari de vacunacions o prevenció de les malalties
cardiovasculars. Tenen una mida idònia perquè la publicació càpiga a la bossa
o per poder portar-lo a la mà. Tenen anvers (vegeu figura 2.9) i revers (vegeu
figura 2.10)

Avantatges:

• Arriben a una gran població

• El missatge es pot assimilar a casa, amb tranquil·litat, tornant a rellegir el
fullet.

• Són un bon complement per a altres mètodes educatius, ja siguin directes o
indirectes.

• Són econòmics.

Inconvenients:

• Només són útils per a pacients alfabetitzats.

• Tenen una distribució difícil: s’han de trobar en molts espais diferents i
necessiten manteniment i reposició.

Sobre el seu disseny i contingut:
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• Es caracteritzen per la claredat expositiva, la redacció correcta i la seva
concreció.

• El disseny més apropiat és en forma de díptic o tríptic. Si porten dibuixos
o fotografies, han de coincidir amb els dels rètols.

• Per augmentar la seva eficàcia és preferible no distribuir-los massivament,
sinó només a persones interessades en el tema.

Figura 2.9. Tríptic (I) Anvers. Vacuna’t tu també

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2020)

Figura 2.10. Tríptic (II) Revers. Vacuna’t tu també

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2020)

Cartes circulars

Les cartes circulars són un mètode molt selectiu, basat en el coneixement previ
de les dades personals (fins i tot clíniques) dels pacients/clients. Els continguts es
transmeten per correu (tradicional o electrònic) i de forma individualitzada.
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Per a l’ús i el tractament de
les dades personals i
clíniques el professional
sanitari ha de seguir sempre
la Llei orgànica de protecció
de dades (LOPD).

La seva utilitat depèn de la motivació prèvia de la persona. Són eficaces, però el
cost per persona és elevat. Exemples d’aquest tipus són el recordatori d’una visita
mèdica o la informació per formar part d’un programa de salut, com és el cas de
la prevenció del còlon irritable.

Avantatges:

• Es tracta d’un mètode molt selectiu i individualitzat.

• La persona a qui va dirigida l’acció, en teoria, és més susceptible al canvi.

Inconvenients:

• No arriba a una gran part de la població.

• Cal tenir actualitzades les dades dels pacients (adreça) per tal d’assegurar
que la informació arriba al destinatari.

Premsa escrita

La premsa escrita és un dels mitjans de comunicació social que més influeix sobre
les opinions i els comportaments humans. És el conjunt de publicacions amb
paraules escrites impreses que tenen una finalitat informativa i d’entreteniment.
Destaquen els diaris i les revistes, amb suport paper o digital, que poden incloure
altres tipus de mitjans, com anuncis, fullets o infografies.

En l’àmbit d’EpS hi ha revistes de salut i estils de vida especialitzades i, per tant,
dirigides a una població determinada i publicacions annexes gratuïtes que sovint
van incloses alguns dies concrets en diaris o revistes.

Avantatges:

• Hi ha publicacions que inclouen suplements gratuïts amb temàtica de salut,
amb paraules sense tecnicismes.

Inconvenients:

• Són mitjans de comunicació poc consumits pel gran públic, ja que són molt
específics.

• Els suplements gratuïts solen ser conseqüència d’haver pagat anteriorment
el diari o la revista.

Ràdio

La ràdio avui, i des de ja fa algun temps, competeix amb la premsa escrita i sobretot
amb la televisió. Tant a la ràdio com a la televisió, en la seva evolució social, se’ls
han imposat els mateixos usos socials, és a dir, informar, entretenir i vendre. Amb
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l’arribada d’internet, aquest ús s’ha democratitzat i ara es poden escoltar sessions
de ràdio en un temps diferent al d’emissió en directe.

La ràdio és un fòrum ideal en el qual es poden compartir problemes, reflexions i
consells, ja que és segur, còmode i anònim. El fet que hi puguin anar especialistes
i es puguin fer preguntes resulta molt valuós, sobretot per a persones que volen
anonimat (sobretot en certs problemes vergonyosos). Aquest mitjà és molt utilitzat
per persones grans que viuen soles i aïllades. Sovint truquen a la ràdio demanant
consell o bé escolten altres persones amb problemes similars i llavors reforcen
actituds saludables.

Avantatges:

• Té una gran cobertura i arriba a un públic molt nombrós.

• És econòmic.

• Algunes emissores estan especialitzades en un determinat tipus de progra-
mes, dirigits a mestresses de casa, amants de la música, joves... Això afa-
voreix la inclusió de diferents missatges educatius d’acord amb el missatge
que es vol fer arribar a la població concreta.

• És fàcil accedir al missatge i l’oient no necessita un tipus especial de
preparació.

Inconvenients:

• Només serveix per fer arribar conceptes o idees.

• No pot ensenyar de forma pràctica ni mostrar habilitats.

• No hi ha el reforç de la imatge, només usa la paraula sonora.

Els missatges educatius poden incloure’s en forma de cunyes radiofòniques (breus
i amb un missatge que es va repetint), noticiaris (xerrades radiofòniques de curta
durada amb un llenguatge senzill) i debats (hi solen acudir especialistes a parlar
d’un tema sanitari concret i admeten preguntes d’oients).

Cinema i vídeo

Actualment, enfront de l’arribada d’internet, el cinema i el vídeo cada cop són
menys utilitzats. Permeten treballar temes que preocupen o interessen la societat,
afavorint l’adquisició de conceptes, la reflexió i la formació d’opinions pròpies.

El cinema és una molt bona eina educativa, ja que desenvolupa conceptes i actituds
que difonen coneixements d’una manera grupal i es pot acompanyar d’altres
mètodes, com el fòrum per reflexionar al final de la sessió del tema a treballar. El
vídeo pot tenir diferents suports, com el DVD i el CD, encara que pot ser utilitzat
per gravar alumnes en simulacions i jocs de rol i extreure conclusions i propostes
de millora per reforçar alguna altra tècnica educativa.



Educació per a la salut 45 Educar per a la salut

Avantatges:

• Se selecciona el material desitjat de forma prèvia.

• Exerceix una gran atracció sobre les persones, presenta els fets amb una
gran sensació de realitat.

• Els documentals són molt útils i es poden utilitzar com a complement de
xerrades, sobretot si van seguits d’un debat.

Inconvenients:

• És de cost elevat, ja que demana suports.

• Hi ha una gran varietat de producció existent, i això pot provocar una mala
selecció del material.

• Independentment del format, la projecció mai ha de durar mes de 20 o 30
minuts. En el cas de les pel·lícules poden ser massa llargues.

• Els suports poden quedar obsolets a causa dels imparables canvis tecnolò-
gics.

Cinefòrum: Planta 4a

La projecció d’una pel·lícula de cinema amb un contingut que faci reflexionar sobre temes
de salut combinada amb la tècnica del fòrum és un mètode força utilitzat en EpS. Rep el
nom de cinefòrum.

Un exemple és la projecció de la pel·lícula Planta 4a, d’Antonio Mercero (2003).
Tracta d’uns adolescents diagnosticats d’osteosarcoma que són sotmesos a tractaments
(amputació de membres inferiors, quimioteràpia, etc.). La pel·lícula permet reflexionar
sobre l’actuació d’infermeria, la gestió de les emocions i les actituds dels protagonistes
i com aquests s’enfronten davant la malaltia des d’un punt biopsicosocial.

Televisió

La televisió té els avantatges de la ràdio i el cinema, és a dir, arriba a una gran
massa de població i presenta les situacions amb gran realisme per l’impacte visual
i auditiu. Actualment hi ha un procés de reconversió dels hàbits a l’hora de veure
la televisió: des de l’analògica a la digital, ja que es miren els diferents programes
a la carta per internet.

En general, la gran majoria de la població té una televisió (TV) a casa seva. Segons
diferents estudis, la població dedica una gran part del seu temps a veure la TV,
sobretot durant la infantesa i la gent gran que viu sola a casa.

Però la TV, a més d’informació sanitària, també és proveïdora d’altres informaci-
ons que poden ser nocives per a la salut (de forma intencionada o no), fins i tot
sota l’aparença de ser saludables (certes publicitats enganyoses).

Amb la TV es poden emetre missatges sanitaris en diferents formats:



Educació per a la salut 46 Educar per a la salut

Al web de CatSalut podeu
trobar molts recursos d’EpS,
com fullets, cartells o vídeos.

També hi ha programes
sanitaris.

• Anuncis curts i repetits per aconseguir la reexposició al missatge. Per
exemple, els anuncis de trànsit per prevenir accidents o els anuncis sobre
les dites saludables.

• Entrevistes amb personatges de gran rellevància i prestigi social, sobretot
en programes especialitzats, telenotícies o programes d’entreteniment.

• Sessions de discussió on es poden veure i escoltar diferents persones amb
diferents punts de vista davant un problema de salut (com és el cas de
persones fumadores i no fumadores).

Internet

En els últims anys hi ha hagut una implantació de les tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC) en l’entorn sociocultural i sanitari. Internet ha suposat un
canvi en la forma de comunicar-nos, relacionar-los i accedir a la informació.

Internet s’ha convertit en una de les grans fonts d’EpS. Molts dels recursos
indirectes estudiats (fullets, cartells, ràdio, televisió) es poden trobar en webs
d’institucions que fomenten la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
En el cas dels fullets, cartells i infografies, se solen trobar en webs d’institucions
relacionades amb la salut. En el cas de programes de ràdio o TV, se solen trobar
a la carta al web corporatiu de l’estació de ràdio o cadena a què pertanyen.

Cibersalut. Cita web i La meva salut.
Font: EAP Poble Sec

Cibersalut, e-Salut o e-health

La cibersalut, coneguda també com a e-salut o e-health, segons l’OMS és el suport que
la utilització costoeficaç i segura de les tecnologies de la informació i les comunicacions
ofereix a la salut i als àmbits relacionats, amb inclusió dels serveis d’atenció de salut,
la vigilància i la documentació sanitàries, així com l’educació, els coneixements i les
investigacions en matèria de salut.

Té diversos components:

• Història clínica compartida: registre mèdic electrònic del pacient.

• Telesalut (inclou la telemedicina): comunicació professional de la salut-pacient a través de les
TIC per tal de donar assistència sanitària.

• mSalut: salut per dispositius mòbils, com tauletes i mòbils. En aquest cas, el professional
sanitari i el pacient es comuniquen mitjançant aquests dipositius. Queda inclosa en la
telesalut.

• eLearning: aplicació de les TIC en l’aprenentatge. Un exemple és la formació de cursos
sanitaris específics a través d’una plataforma d’aprenentatge a distància (un altre exemple és
el vostre cas: estudiant C08 de CAI a l’IOC).

• Interoperabilitat i estandarització: les diferents tecnologies s’han de reconèixer i ser aptes
les unes amb les altres perquè hi hagi comunicació. Un exemple d’interoperativitat és
l’OpenOffice, que serveix tant per a Word com per al mateix OpenOffice.

Cibersalut. La meva salut. Font:
Gencat

A Internet hi ha molts recursos d’EpS. Destaquem els següents:

• Pàgines web: s’hi accedeix mitjançant l’enllaç de la pàgina, que molt sovint
és d’alguna institució o entitat corporativa. En EpS són molt útils recursos
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com CatSalut o Idescat, així com les webs dels diferents centres de salut i
hospitals (Vall d’Hebron, Clínic, Santa Tecla...)

• Blogs: molts professionals sanitaris disposen de blogs propis amb temes
relacionats amb l’EpS. Un bloc de salut complementa i aprofundeix en
l’EpS poblacional. Per això es fa necessari que la informació sanitària a
la qual accedeixen els pacients es basi en l’experiència científica i, per tant,
sigui útil, fiable i de qualitat.

• Open courses: són cursos gratuïts i en obert que solen donar algun tipus
d’acreditació. No sol haver-hi professor, encara que alguns poden ser
tutoritzats. Destaquen els cursos que imparteixen Coursera i UNED o les
càpsules IOC.

• Apps: Aplicacions per a tablets, smartphones...Són exemples les app “La
meva salut”, que integra tota la informació integrada de la salut pròpia o
“061”, que geolocalitza i integra dades de la salut. Moltes associacions de
malalts o institucions també en tenen aplicacions pròpies, com és l’App de
la creu roja “Quiérete”, sobre hàbits saludables.

• Notícies i butlletins: les webs dels principals hospitals solen publicar les
notícies més important en l’àmbit de salut. Solen ser molt rigoroses.

• Xats i debats: hi ha pàgines que forma única o bé associades amb altres
tecnologies permeten que el pacient pugui donar opinions o fer preguntes
sobre algun tema de salut. Solen ser de participació activa i es regeixen
mitjançant les regles de respecte bàsiques en comunicació escrita virtual.
Una pàgina d’aquest tipus és la de pacients oncològics de l’Hospital Clínic,
de Barcelona.

• Correu electrònic: és la tècnica utilitzada per pacients de forma individua-
litzada, sobretot en el cas que hi hagi alguna informació important o hagi
d’estar monitoritzat. Aquest cas es dona en recordatoris de visites (abans es
feia mitjançant cartes circulars) i en pacients oncològics (a banda de rebre
informació escrita sobre el seu tractament i els possibles efectes secundaris,
també reben telèfon i correu electrònic del professional sanitari de referència
per poder comunicar possibles efectes de forma immediata).

• Videoconferència: és una tècnica audiovisual cada cop més utilitzada en
l’àmbit clínic sovint combinada amb mètodes directes. Es poden combinar
altres mètodes com simulacions reals, com el cas de les operacions realitza-
des per personal mèdic a molts quilòmetres de distància de l’operació real.

Internet és un recurs molt utilitzat en l’EpS. Cada cop són més utilitzats els
banners (anuncis publicitaris a internet), Whatsapp, Facebook, Twitter o Youtube
per difondre missatges d’EpS.

Avantatges:

• Permet donar la informació en un espai i/o temps diferent al real.
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• És un mètode econòmic i fàcilment accessible (en les societats industrialit-
zades).

• Permet difondre gran quantitat d’informació.

Inconvenients:

• Pot contenir informació poc rigurosa.

Normes elementals per elaborar un missatge de salut

La finalitat quan es vol realitzar EpS és aconseguir un canvi d’hàbits i estils de vida
més saludables per augmentar la salut de les persones i les comunitats. Des de les
institucions públiques es promouen accions generals que després han de treballar-se
en petites parcel·les en forma d’activitats (que utilitzaran metodologies educatives amb
missatges de salut).

Com a TCAI s’han de tenir tant habilitats comunicatives i socials per motivar les persones
i comunitats com una sòlida formació en ciències de la salut per donar un missatge veraç,
rigorós i fonamentat en evidències científiques.

Les normes elementals per elaborar un missatge de salut de forma que sigui comprès,
recordat i complert són:

1. Donar informació concreta i útil.

2. Usar paraules significatives i frases curtes.

3. Repetir paraules clau.

4. Utilitzar un llenguatge senzill, sense tecnicismes.

5. Transmetre un missatge concret (no molts missatges).

6. Mostrar habilitats comunicatives i socials (relació terapèutica, empatia, assertivitat...)

7. Combinar mètodes directes i indirectes perquè es complementin.

8. Possibilitar que l’audiència participi, per resoldre dubtes.

9. Presentar de seguida els avantatges associats als hàbits i estils de vida a promoure.

10. Promoure hàbits i estils de vida saludables realistes i assequibles.

11. Seqüenciar les instruccions del missatge de salut.

12. Fer atractiu el missatge perquè sigui motivador.

13. Incloure imatges significatives.

14. Transmetre a la persona que sí que pot canviar amb exemples de persones que ho han
aconseguit.

15. Com a sanitari, ser exemple de persona amb un estil de vida saludable (s’ha de predicar amb
l’exemple).
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3. Programes d’educació per a la salut

Els tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), dintre les seves competències,
col·laboren donant idees per destinades a millorar l’estat de salut d’una població.
És important pensar en aquestes accions de forma planificada, en forma de
programacions sanitàries, ja que les programacions sanitàries són molt importants
per actuar en els diferents tipus de promoció i prevenció per aconseguir proposar
i obtenir canvis en les conductes.

Programar significa preveure de forma metòdica una sèrie d’accions.

En el cas de les programacions sanitàries, les planificacions són una mica
complexes encara que fàcils d’entendre en línies generals. La programació està
dirigida a poblacions o col·lectius, tot i que pot haver-hi alguna activitat específica
en la programació dirigida a individus.

3.1 La planificació en EpS

Una programació sanitària no es fa de forma espontània, sinó que s’ha d’haver
pensat i seqüenciat anteriorment. Un símil per entendre-ho és la planificació dels
menús d’una setmana: quan anem a comprar al supermercat ho solem fer pensant
quins plats farem durant la setmana, per tant, ens estem planificant. Com que som
a casa, no solem fer cap document, tot ho fem de forma natural. Això canviaria si
fóssim dietistes responsables d’un servei de dietètica en un hospital: hauríem de
confeccionar una planificació amb menús setmanals i caldria coordinació amb el
servei de compres, serveis mèdics i d’infermeria de l’hospital. En aquest cas tot
seria una mica més complex, ja que més persones han de menjar el menú i tenen
diferents malalties. Per tant, cal una major organització, una major planificació.
Amb aquest exemple podeu veure que hi ha diferents nivells de planificació: alguns
poden ser més senzills i d’altres més complexos.

Quan es detecten problemes sanitaris que afecten la població sovint es vol fer
educació sobre aquesta població o sobre els familiars, per tal de promocionar la
salut amb bons hàbits o per prevenir les malalties detectades per frenar el seu avanç
o millorar la qualitat de vida de qui les pateix.

Si bé en un primer moment el problema sanitari és gestionat pel pacient i/o amb els
familiars de forma individual, quan aquest neguit no té resposta, o és insuficient, es
comunica al personal sanitari o assistencial per tal de trobar una possible solució
al problema. Aquí és necessària una comunicació amb el personal sanitari, que
valora si el problema comunicat pot millorar amb tècniques educatives i fer-les
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En llenguatge sanitari sovint
quan es parla de programa

es pot fer referència a un
pla, un programa o un

projecte, encara que no és
realment el mateix.

En algunes poblacions
també existeixen plans de
salut específics, que han

d’anar en concordança amb
el pla de salut de la

comunitat autònoma.

aplicable també a altres pacients. Per tant, on el problema passa de ser individual
a col·lectiu.

Aquests problemes es comuniquen primer des d’un nivell més local (CAP) i
posteriorment, si el problema afecta moltes persones, es legisla des de les
administracions i s’elaboren plans de salut que engloben una població major, com
les comunitats autònomes o un país.

L’EpS s’estructura en tres nivells de planificació: el pla, el programa i el projecte.

3.1.1 Pla

El pla és el nivell més alt de planificació. Comprèn un major nombre de persones
i sol ser de gran abast (mundial, europeu, nacional, autonòmic o local). Sol durar
uns anys degut a la complexitat per elaborar-lo.

Exemples de plans: Pla d’acció sobre la salut mental de l’OMS, Pla d’acció de
lluita contra la droga a Europa, Pla estratègic de salut escolar a escala nacional,
Pla de salut de Catalunya, Pla de salut de Cardedeu. Algunes corporacions poden
també tenir els seus plans de salut: un exemple és el pla de Salut de la Creu Roja.

El pla és de l’ordre de les estratègies (se sol parlar de plans estratègics): defineix
metes, analitza un conjunt de problemes relacionats, tria entre diferents estratègies
possibles, afecta una població àmplia, busca canvis de major nivell en un període
relativament llarg, d’uns anys, mobilitza amplis recursos i desenvolupa les seves
metes a partir del disseny d’un conjunt de programes relacionats, enquadrats i
subordinats al pla.

Els plans de salut constitueixen el principal instrument de les administracions
sanitàries per orientar i planificar els seus recursos cap a objectius de salut prèvi-
ament definits. Els plans de salut són l’instrument estratègic bàsic de planificació
i coordinació a escala autonòmica. A Catalunya s’han realitzat diferents plans de
salut, generalment cada 5 anys, on es plasmen els reptes de la societat en aquell
moment determinat.

Pla de salut de Catalunya

El Pla de salut de Catalunya pretén donar resposta als principals reptes de salut que té la
societat a Catalunya, treballant per a la consolidació d’un sistema sanitari amb uns principis
bàsics: públic, universal, just i centrat en les persones (vegeu figura 3.1).

El pla de salut proposa objectius de salut i identifica àrees prioritàries: infants i adolescents
vulnerables, gent gran i discapacitat, salut mental, malalties minoritàries, malalties
transmissibles, aparell locomotor, aparell respiratori, sistema vascular i càncer. Aquestes
àrees les treballa mitjançant projectes.
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Figura 3.1. Pla de Salut de Catalunya
2016-2020

Font: Gencat. Departament de Salut

3.1.2 Programa

El programa té un abast menor que el pla, és més concret. Un pla conté diversos
programes. Es diferencia del pla per la seva menor amplitud, els objectius, que
són generals i específics (als plans els objectius s’anomenen metes), la població
afectada, el temps i els recursos, que són menors amb relació al pla. Així doncs,
un programa de salut pot/sol tenir un pla de salut de referència, i sovint sabem que
hi són perquè veiem les campanyes que promouen les administracions públiques.

Els programes d’educació per a la salut o programes sanitaris s’elaboren per
promocionar la salut o prevenir les malalties de col·lectius de persones (malaltes
o no, segons el cas) a partir d’unes necessitats detectades en la població. No té
cap sentit parlar de programes d’educació per a la salut per a persones individuals.
Els programes sanitaris sempre estan dirigits a una població concreta: la població
diana.

Exemples de campanyes d’educació per a la salut

Són exemples de campanyes d’EpS l’ús del preservatiu, les vacunacions o la prevenció
de l’hàbit tabàquic. Podeu trobar informació en les diferents webs institucionals de l’àmbit
sanitari.

Un programa de salut és un conjunt organitzat, coherent i integrat
d’activitats i serveis realitzat simultàniament o successivament amb els
recursos necessaris i amb la finalitat d’assolir els objectius determinats
en relació amb els problemes de salut precisos i per a una població
determinada (R. Pineault, 1987).

Programes que integren el Pla d’intervenció social de la Creu Roja

La Creu Roja ha ideat un pla d’intervenció social. Aquest pla està compost pels següents
programes:
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En elaborar un projecte de
salut és important tenir

presents coneixements del
crèdit Aspectes psicològics

del pacient/client. Per
exemple, cal tenir en

compte conceptes com el
foment de l’autoestima,
l’autocura, la motivació,

l’assertivitat, la resiliència, la
relació d’ajuda o l’empatia.

• Programa de discapacitats

• Programa de drogodependents

• Programa d’infància i joventut

• Programa d’immigrants i refugiats

• Programa de la dona

• Programa de gent gran

• Programa de reclusos

• Programa de transeünts i indomiciliats

3.1.3 Projecte

El projecte és el nivell més bàsic i concret dins de la planificació. Un programa
està compost per diferents projectes. Els projectes són propostes molt concretes,
limitades en el temps i que poden donar suport al desenvolupament d’un programa.
Els projectes de salut són concrets, ja que l’àmbit d’aplicació és més petit, és a
dir, la població a què arriben és menor que en els casos dels plans o els programes
de salut.

Programa d’immigrants i refugiats de la Creu Roja

El pla d’intervenció social de la Creu Roja integra diferents programes. Un és el programa
d’immigrants i refugiats. Aquest programa s’articula en diferents projectes:

• Projecte d’acollida i intervenció social

• Projecte de sensibilització i participació

3.2 Elaboració d’un projecte d’EpS

En l’elaboració (o programació) d’un projecte d’EpS hi ha diferents fases (vegeu
figura 3.2). De forma molt simple són les següents:

Programa d’activitat física adaptada:
Prevenció de caigudes per persones

grans. Font: Ajuntament de
Constantí

1. Diagnòstic: fase lligada als problemes de salut i les necessitats detectades.
Es realitza l’anàlisi de la situació i l’establiment de prioritats.

2. Planificació: organització sistemàtica del projecte. Ha de contenir la intro-
ducció, els objectius, la població diana, les activitats (nom), els recursos, el
cronograma, l’execució de les activitats (amb metodologia) i l’avaluació.

3. Execució: execució de les activitats amb metodologia d’EpS tot aplicant
habilitats socials i comunicatives, mitjançant actituds com l’empatia, l’as-
sertivitat, la relació d’ajuda, el modelatge...
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4. Avaluació: cal avaluar durant tot el procés per millorar-lo.

Projecte d’EpS versus PAI

Pareu atenció a la similitud que hi ha entre l’elaboració d’un projecte d’EpS (4 fases) i
l’elaboració del PAI (5 fases). La diferència és que en l’elaboració d’un projecte d’EpS
es fusiona valoració+diagnòstic en una única fase, el diagnòstic. Les altres fases són les
mateixes.

Figura 3.2. Fases de la planificació d’un projecte de salut

Font: Elaboració pròpia

El projecte sanitari en si inclou 4 fases: el diagnòstic, la planificació, l’execució i
l’avaluació.

3.2.1 Diagnòstic

En general, hi ha una fase preliminar on es defineix la composició de l’equip de
treball i es nomenen els responsables. Se solen fer reunions inicials per tractar
els aspectes generals del funcionament com els objectius generals, la coordinació
entre membres, les reunions de treball... La iniciativa de la intervenció pot
sorgir des de diferents nivells: del nivell superior per indicació d’algun director
(departament, ministeri), del propi centre per indicació dels professionals (CAP,
centre escolar)... És important analitzar la demanda de la intervenció i comprovar
que és factible.

El primer pas en tot projecte sanitari és analitzar la realitat del context (anàlisi
de la situació) i establir les prioritats de les necessitats en què es vol incidir o el
problema de salut detectat, basant-se en les dades de la població i la legislació
aplicable. En realitat, hi ha una valoració i un diagnòstic.



Educació per a la salut 54 Educar per a la salut

Una forma de recollir dades
és a partir d’enquestes a un

grup reduït de persones
(població diana). Per

exemple, enquestes d’hàbits
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Prevalença d’una malaltia

Casos de malalts totals que té
una malaltia dividit pel nombre
total de persones de la població

en un temps donat. És una
mesura de freqüència

d’epidemiologia.

Incidència d’una malaltia

Casos de malalts nous que té una
malaltia dividit pel nombre total
de persones de la població en un
temps donat. És una mesura de

freqüència d’epidemiologia.

Anàlisi de la situació

En l’anàlisi s’estudien els problemes i les necessitats de la comunitat recollint
dades de l’estat de salut i els determinants de salut (determinants Lalonde). És la
fase de recollida de dades a partir d’indicadors de salut o altres tipus de registres
que s’han d’interpretar. A efectes pràctics és una primera aproximació en què es
vol “estudiar” una situació que es preveu que pot ser millorada. Per tal d’analitzar
no només la situació des d’un punt de vista sanitari sinó amb un enfocament
multisectorial cal tenir en compte que la majoria dels determinants de salut es
troben fora del sector sanitari. Per això en moltes ocasions es parla d’indicadors
de salut comunitària.

Les caigudes en la gent gran tenen
una elevada prevalència. Font:

Generalitat de Catalunya

Exemples d’indicadors de salut

Són indicadors de salut la prevalença, la incidència, l’esperança de vida, l’índex Swaarop
o la taxa de mortalitat. També es poden fer servir indicadors demogràfics i socials, com la
renda per càpita o la població assegurada per la seguretat social.

Cal tenir en compte:

• Marc referencial o context. Per determinar el context poden ser útils
indicadors sociodemogràfics, com dades demogràfiques de la zona d’estudi,
la piràmide poblacional, la població d’estudi (edats i gènere), el marc
sociocultural... El context (o marc referencial) ha de tractar des del país a
la comunitat autònoma (CA) passant per la ciutat-poble i acabant pel barri
o zona. Fa un camí del més general (per exemple, la comunitat autònoma)
a allò més particular (el barri).

• Perfil epidemiològic de malaltia (o problema) objecte de la programa-
ció. Cal definir la malaltia, analitzar la clínica i tot allò que pugui ser
rellevant per a l’estudi. Posteriorment, centrat en la població d’estudi, cal
indicar els indicadors de salut com la mortalitat, morbiditat o socioeconò-
mics. Són útils els indicadors com la prevalença, la incidència, la taxa de
mortalitat, l’índex de Swaarop, la renda per càpita, la taxa d’analfabetisme
o la utilització de serveis sanitaris.

Determinació de l’estat de salut d’una població

Per a aquesta fase de la programació hi ha recursos útils que fan servir tant dades
numèriques com dades més subjectives:

• Mètodes objectius (amb dades numèriques)

– Sistema integrat d’informació de salut (SIIS)

– Registres de salut (com el registre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs o el registre
de tuberculosi)

– Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) (vegeu figura 3.3)

– Registres de mortalitat

– Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD)

– Qüestionaris

• Mètodes subjectius
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– Enquestes

– Informadors clau: persones que per la seva posició social o els seus coneixements
poden identificar necessitats.

– Tècnica Delphi: consulta a una sèrie d’experts que donen la seva opinió respecte d’un
tema fins arribar a un consens.

Figura 3.3. Extracte de l’ESCA (2018)

Font: Generalitat Catalunya. Departament de Salut

• Recursos disponibles per afrontar la situació (tant institucionalment com
en l’àmbit privat, tant de forma general com local). Els recursos poden ser
materials, tècnics, de personal, d’espais (infraestructures) i econòmics.

• Elements afavoridors i obstacles existents perquè la població aconsegueixi
l’objectiu proposat centrats en la malaltia o el problema de salut. Cal
pensar en totes aquelles situacions, hàbits, etc. afavoridors de l’aparició
de la malaltia i tot allò que, contràriament, sigui protector, l’aturi o estigui
considerat com a bons hàbits.

• Identificació de problemes de salut i necessitats de la població elaborant
el llistat de problemes de salut i les necessitats de la població per a la qual
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El model de Maslow i el
model de Virgina

Henderson s’estudien a
l’apartat “Necessitats de la

persona com a ésser
biopsicosocial” de la unitat

“Educar per a la salut”.

Mètode Simplex

En aquest mètode per establir
prioritats es fa una formulació de
preguntes tancades d’opció única
en què cada resposta té un valor
assignat. Els criteris emprats es

categoritzen.

es fa la programació. Les necessitats estan en relació amb allò que falta
perquè la situació real es correspongui amb la ideal. Es poden fer servir
models com el model de Maslow o el de Virginia Henderson. En aquesta
fase és molt útil l’ús d’eines d’avaluació: enquestes, qüestionaris, grups de
discussió, observacions... I també es recomana consultar fonts documentals
: publicacions, estadístiques...

Enquestes i qüestionaris per detectar necessitats

En aquest punt, juntament amb l’avaluació, es fan servir enquestes i qüestionaris. La
finalitat és diferent de l’avaluació, ja que en aquest punt es volen detectar les necessitats
per a, en un futur, establir prioritats.

Les preguntes de les enquestes i els qüestionaris poden ser obertes i/o tancades, segons
la intenció. És recomanable que les primeres preguntes despertin l’interès, així com evitar
les preguntes ambigües i no utilitzar termes massa generals, no formular preguntes de
forma negativa, no formular dues preguntes en una. És bo usar un reforçament de dibuixos
si és necessari i sobretot utilitzar un llenguatge adequat a la població a qui va dirigida.

Establiment de prioritats

L’establiment de prioritats jerarquitza els problemes de salut i les necessitats de
la població detectats anteriorment (trobats en l’anàlisi de la situació) per tal de
poder definir les actuacions preferents. Prioritzar implica aplicar els coneixements
sobre la magnitud del problema, la gravetat, l’eficàcia i la factibilitat de les
intervencions. L’opinió dels professionals i de la comunitat és molt important
a l’hora de prioritzar els problemes.

Hi ha diferents mètodes per establir prioritats: el mètode Hanlon, la graella
d’anàlisi per determinar prioritats o el mètode Simplex.

Mètode Hanlon

El mètode Hanlon és un mètode per establir prioritats basat en quatre components. A
cadascun se li assigna un valor concret dins d’una escala numèrica que es relaciona
finalment en una fórmula matemàtica el resultat de la qual és el que determina major o
menor prioritat d’aquella necessitat.

Els quatre paràmetres són:

• Component A: magnitud del problema. Quants individus estan afectats? Si hi ha diversos
problemes, se sol escollir els que tenen un major nombre de persones afectades.

• Component B: severitat del problema. La repercusió del problema sobre la salut de la persona
és molt greu? Com són les taxes de mortalitat i morbiditat? Produeix incapacitat? Té un elevat
cost social?

• Component C: eficàcia dels programes d’intervenció. Es pot modificar el problema amb els
recursos i tecnologies actuals?

• Component D: factibilitat del programa d’intervenció. Se segueixen les sigles PEARL: És
pertinent el programa (P)? Econòmicament és factible (E)? És acceptat per la població, els
professionals i les organitzacions (A)? Es disposa de recursos (R)? És legal i èticament
factible (L)?

Cada component té assignat un valor. Aquests valors s’estableixen per consens del grup
que realitza el projecte. El valor global assignat al problema segueix la fórmula (A+B)·C·D,
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per la qual cosa els components C i D són clau perquè un problema pugui ser prioritzat ja
que si el valor és 0 el total també serà 0, encara que els valors anteriors siguin alts. Per
greu que sigui un problema no serà prioritzat si es valora que no és eficaç ni factible.

L’interès d’aquest mètode és que els seus components es corresponen amb els criteris més
utilitzats per prioritzar necessitats.

Establiment de metes

En l’establiment de metes s’han d’establir uns objectius molt generals a llarg
termini, que se solen anomenar metes. Són objectius molt i molt generals, l’ideal
a aconseguir, i són les grans línies a seguir per a la consecució del projecte. Una
meta és un objectiu de naturalesa global i que sovint, no pot ser mesurable de
forma quantitativa.

Exemples d’establiment de metes

Alguns exemples de metes són:

• Fomentar hàbits saludables d’exercici físic a la població.

• Augmentar els anys lliures d’incapacitat en malalts.

• Facilitar una assistència personalitzada, integral i de qualitat.

3.2.2 Planificació

Un cop acabada la fase de diagnòstic, ja es coneixen la situació actual i les
prioritats. Ja sabem què és el que farem, però encara s’ha de perfilar concretament
què és el que volem aconseguir i com ho aconseguirem. Per això el primer que cal
fer és redactar una petita introducció del problema de salut, per després centrar-nos
en allò que volem aconseguir, és a dir, els objectius.

Per abordar-ho cal pensar amb anterioritat i de forma reflexiva com es farà de
forma planificada. S’ha de pensar en totes les tècniques educatives possibles i
escollir les millors, i també tenir en compte quan es farà, com s’avaluarà, a quin
públic (població diana) es dirigirà i amb quins recursos es compta. La planificació
del projecte es sintetitza en una fitxa visual (vegeu taula 3.1).

Introducció

El primer pas és descriure el problema de salut que es vol abordar amb les dades
obtingudes en la fase de diagnòstic. En una fitxa de projecte cal ser concisos. Es
redacta després de la fase de diagnòstic, ja que en realitat la introducció és una
versió molt resumida del diagnòstic del problema de salut.

Imagineu la introducció de la fitxa d’un projecte de prevenció de caigudes destinat
a gent més gran de 65 anys al CAP on treballa un TCAI:
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El nombre d’objectius
formulats no ha de ser gaire

alt.

Introducció d’un projecte de prevenció de caigudes destinat a gent més gran de 65
anys al CAP

Les caigudes són un problema important i freqüent de la població, sobretot en persones
grans: més d’un 25% dels majors de 65 anys han patit una caiguda, nombre que augmenta
fins al 50% en persones de més de 80 anys. S’acostumen a produir a l’habitació (del
llit o als voltants), caminant i a l’hora de seure o aixecar-se, i tenen com a conseqüència
fractures, dislocacions, traumatismes, dolor i inactivitat provocada per la por de tornar a
caure.

Els factors associats a la seva incidència són: edat avançada, trastorns físics, sensorials o
cognitius, medicació, obstacles a l’entorn i viure sol.

Població diana: persones més grans de 65 anys del CAP.

Objectius

Cal concretar allò que es vol aconseguir del projecte en forma d’objectius (tant
generals com específics). És molt important que l’objectiu al qual es vol arribar
estigui ben formulat, ja que d’això depèn la seva consecució o no. Una programa-
ció té objectius generals i específics, mentre que una activitat té només objectius
específics.

Per formular un objectiu, seguirem la tècnica SMART:

• Specific/específic, clar i concís. Només ha de concretar un aspecte. Verbs
com incrementar,reduir, publicar, proporcionar...

• Mesurable. Preferiblement quantificable. S’han de marcar el què s’espera
de la intervenció (Exemple: del 15 al 20%)

• Assolible, viable, pertinent i factible tenint en compte la realitat, la població
diana i els recursos disponibles. (Exemple: jubilats)

• Rellevant: Han d’estar alineats tant metes-objectius generals-objectius
específics

• Temps per aconseguir el resultat ha d’estar establert. (Exemple: 4 mesos)

Els objectius són molt importants en un projecte, ja que: determinen les activitats,
marquen els recursos i donen les pautes per l’avaluació. Un error força comú
és confondre objectius i metes del projecte, quan són diferents. Les metes del
projecte són molt més generals, no solen ser quantificables i són molt menys
específiques. També és un error no introduir l’objectiu amb un infinitiu, sinó amb
un nom o una construcció del tipus “que s’abaixin els malalts...”, sense donar
percentatges i de forma molt general. Aquestes formulacions no són correctes en
EpS i cal posar-hi atenció, ja que si estan mal formulats no es consideren correctes
(encara que la idea sigui bona).

Objectius d’un projecte de prevenció de caigudes destinat a gent més gran de 65
anys al CAP

• Objectius generals
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Atenció! La fitxa de projecte
i la fitxa d’activitat tenen
punts semblants, però són
diferents.

– Reduir un 20% d’incidència de caigudes en els propers 3 anys en gent gran del CAP.

• Objectius específics amb temporització de 3 anys (han de coincidir amb els de les activitats).

– Reduir en un 20% risc de caiguda en la població diana.

– Garantir l’atenció psicològica en el 90% dels casos de caigudes al CAP.

– Aconseguir una participació superior al 30% de la població diana del CAP.

Existeix una relació directa entre els objectius, els mètodes educatius en la
intervenció, els recursos i l’avaluació.

Activitats

Les activitats són la clau del projecte d’EpS, ja que és la part més visible, la que
arriba als receptors. Un projecte d’EpS té diferents activitats, planificades amb
molta antelació i amb tècniques educatives diferents. Exigeix consultar molta
bibliografia actualitzada i formar-se en ciències de la salut.

La determinació de les activitats dependràn dels objectius marcats i dels recursos
disponibles.

Activitats d’un projecte de prevenció de caigudes destinat a gent més gran de 65
anys al CAP

• Activitat 1: Prevenció de caigudes

• Activitat 2: Control del propi cos

• Activitat 3: Gimnàstica per a gent gran

• Activitat 4: Activitats de la vida diària

• Activitat 5: Compartim experiències!

Les activitats tenen entitat pròpia (vegeu taula 3.2) i diferents punts que cal tenir
molt en compte, com la durada, la població diana, els objectius específics, el desen-
volupament, els recursos, l’execució i l’avaluació. Per tant, amb posterioritat, s’ha
de realitzar una fitxa d’activitat de cadascuna de les activitats del projecte. Cada
activitat està seqüenciada amb un número i títol associats.

Prevenció de caigudes per catifes a
la vora del llit. CAP LLibertat de Reus

Vegeu les particularitats de les activitats (amb l’exemple de l’activitat 1 del
projecte de prevenció de caigudes):

1. Durada: sol ser de poca durada, ja que el més habitual és que es consideri
una sessió.

2. Població diana: són les persones a les quals va dirigida l’activitat. No
sempre coincideix amb la població malalta (poden ser els seus familiars,
per exemple). En el cas de l’exemple, la població diana és la gent més gran
de 65 anys del CAP.

3. Objectius: són només específics i han de quadrar amb els del projecte. En
aquest sentit, els objectius han de tenir les mateixes característiques que
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Poseu atenció que en el
desenvolupament de

l’activitat hi ha vuit punts
que cal posar sempre.

Només s’ha de
contextualitzar el punt 6,

que és on s’explica
l’activitat. Els altres set

punts són sempre iguals o
amb petites modificacions.

els objectius a l’hora de formular el projecte, amb la particularitat que les
activitats només presenten objectius específics (aquests objectius específics
també han d’aparèixer a la fitxa del projecte, ja que formen part dels
objectius del projecte). A la fitxa de l’activitat d’exemple hi ha l’objectiu
“reduir en un 20% el risc de caiguda en la població diana”. Si us n’adoneu,
aquest objectiu específic també surt al projecte.

4. Continguts: han de ser conceptuals, procedimentals i actitudinals.

5. Desenvolupament de l’activitat: cal explicar com s’executarà i la tecnica
educativa utilitzada. S’ha d’explicar què es farà a la “càmera oculta”.

6. Recursos: han de quadrar amb els recursos del projecte, són una part
dels que hi ha al projecte. Al projecte hi ha tots els recursos de totes les
activitats. En l’exemple, els recursos de l’activitat 1 són paper i bolígraf,
tríptics, cadires i taules (material), connexió wifi i fotocopiadores (material
tècnic), infermer/a i auxiliars d’infermeria (personal), planta primera del
CAP (espai) i voluntariat.

7. Execució (“càmera oculta”). Aquí l’ideal és posar l’enllaç d’un vídeo
amb la realització de l’activitat, com si fos una “càmera oculta”. Si no
es posa aquest enllaç, cal indicar que tot està ja explicat en l’apartat de
desenvolupament de l’activitat.

8. Avaluació: cal seguir les indicacions de l’apartat d’avaluació, però no de
tot el procés del projecte, sinó només de l’activitat (vegeu l’apartat dedicat
a “Avaluació”).

Prevenció de caigudes. Reparacions
domèstiques. CAP Llibertat de Reus

Continguts de la fitxa-activitat del projecte de prevenció de caigudes destinat a gent
més gran de 65 anys al CAP (activitat 1)

• Conceptuals: identificar almenys set factors que afavoreixen una caiguda a la llar i saber
com evitar-los.

• Procedimentals: adquirir la destresa necessària per eliminar alguns d’aquests obstacles o
barreres.

• Actitudinals: desenvolupar l’interès del participant per a algun canvi conductual que redueixi
el seu risc de caure en un futur.

Desenvolupament d’activitat a la fitxa-activitat del projecte de prevenció de caigudes
destinat a gent més gran de 65 anys al CAP (activitat 1)

1. Mètodes directes (pluja d’idees, demostracions) i indirectes combinats (tríptics i projecció de
pàgines web)

2. L’activitat es du a terme per a 15 participants.

3. Preparació de l’espai

4. Presentació: el formador es presenta als participants i els explica en què consistirà l’activitat.
També explica per què són importants aquestes activitats de prevenció a partir dels 65 anys.

5. Es fa una petita explicació del que es farà: el formador explica en què consisteix una pluja
d’idees.
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6. Desenvolupament de l’activitat: Els participants han de dir, per ordre, en quines situacions se
senten més fràgils o amb més risc de patir caigudes. Totes aquestes idees es van apuntant en
una pissarra. Després el formador demana als assistents què es pot fer per evitar les caigudes
en aquestes situacions exposades. També els demana si fan exercici físic regularment i
quins exercicis creuen més adequats. Acabada la pluja d’idees, el formador reparteix tríptics
informatius i explica hàbits per evitar les caigudes: anar al bany amb freqüència per no tenir
urgències, revisar la visió, conèixer els medicaments que prenen, saber com aixecar-se i
asseure’s amb seguretat, posar elements d’ajuda a casa, com ara baranes, etc. També
explica els exercicis poden fer per millorar el seu estat de salut.

• Una ajuda complementària per al formador és la projecció d’alguns consells que
ofereixen pàgines web.

• Si els participants mostren predisposició, el formador els pot demanar que facin
demostracions d’alguns exercicis i d’alguns moviments habituals a la vida quotidiana.
Es poden utilitzar bastons i caminadors.

7. Cloenda: el formador recorda els punts més importants de l’activitat i demana als participants
si tenen preguntes. Passa un qüestionari (i el recull).

8. Comiat: el formador s’acomiada i recull l’espai per deixar-lo bé per a futures utilitzacions.

Totes les activitats, encara que siguin curtes, han d’acabar amb l’avaluació.
L’avaluació presenta algunes particularitats respecte al projecte, ja que si bé la idea
és la mateixa aquí no se solen avaluar totes les fases, sinó només l’activitat. En
aquest sentit, l’avaluació és molt més concreta, ja que és específica de l’activitat.
En el cas de l’avaluació de les activitats, mitjançant l’avaluació s’obté informació
que permet adequar el procés d’ensenyament al progrés real d’aprenentatge dels
participants. Això permet adequar el disseny i la programació a les necessitats
detectades.

En l’avaluació de cada activitat cal concretar:

• Quan avaluem? Durant tota l’activitat, no únicament al final. Per tant,
s’avalua a l’inici (fase inicial), durant la formació (fase formativa) i al final
de la intervenció (fase final). S’ha vist que si s’avalua amb posterioritat a la
intervenció, com setmanes o mesos després d’haver-la finalitzat, s’obté in-
formació extra sobre com ha influït la intervenció realitzada en el temps(fase
diferida).

• Què avaluem? Es pot avaluar tota l’activitat i el seu procés d’ensenyament-
aprenentatge, la rendibilitat de la intervenció... És a dir, es poden avaluar
els resultats, el procés en si (assistència, participació, continguts i activitats)
i l’estructura (adequació dels recursos).

• Qui avalua? Avaluen tant els educadors com els participants, així com
l’observador. En alguns casos hi ha observadors externs.

• A qui avaluem? A l’educador, al coordinador...

• Com avaluem? Cal determinar les eines que s’utilitzaran. El més útil
és combinar eines numèriques per analitzar les dades com qüestionaris
(vegeu figura 3.4) amb eines més subjectives (entrevistes personals obertes,
observacions...), ja que les dues es complementen i donen informació molt
valuosa per a altres programacions futures.
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• Per què avaluem? En general, el que es pretén és millorar el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’activitat.

Figura 3.4. Avaluació d’una activitat. Qüestionari.

Avaluació a la fitxa-activitat 1 del projecte de prevenció de caigudes

És necessària una avaluació final que revisi tot el treball. És important comprovar si s’han
assolit els objectius i el seu grau de consecució. Alguns efectes poden aparèixer a llarg
termini i, per tant, també interessa recollir els resultats no previstos. Per últim, es pot
valorar el grau de satisfacció amb enquestes d’opinió adreçades a la població o als diferents
participants del programa.

L’avaluació global és un bon punt de partida per a posteriors programes, introduir mesures
correctores i els canvis oportuns en casos en què les accions no s’acompanyin dels
resultats esperats.

• El personal que realitza l’activitat fa un test d’avaluació o un test de satisfacció per part dels
participants.

• Es valora el nivell de participació dels assistents a partir d’una taula d’observació (on
s’escolten els diàlegs).

• S’avalua el compromís i les aportacions dels assistents i la seva actitud (es realitzarà AxA).

• S’avalua el grau d’assoliment dels objectius de l’activitat a partir d’un qüestionari.

• Es trucarà als assistents passats sis mesos. Les trucades rebudes i les consultes del xat són
indicadors per poder detectar noves necessitats o reforçar-les.
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En un treball en grup on hi
ha eines com rúbriques,
autoavaluacions i
coavaluacions es treballa
l’AxA, ja que l’avaluació és
per a la millora de
l’aprenentatge.

Material

Tot allò que es fa servir dintre de
l’ambient educatiu per facilitar
l’ensenyament i l’aprenentatge.

En l’avaluació de les activitats cada cop més s’utilitzen tècniques basades en la
coavaluació, l’avaluació cega i l’avaluació per aprendre (AxA).

Avaluar per aprendre (AxA)

Tipus d’avaluació que posa èmfasi en la relació entre avaluació i aprenentatge, ja que
avaluar és aprendre. L’avaluació per aprendre es concreta amb el que s’espera que
s’aprengui. Per aquest motiu l’aprenent ha de saber des d’un bon començament què
s’espera d’ell i hi ha d’haver una comunicació àgil entre educadors i aprenents.

L’avaluació no és tant una fase qualificadora amb uns objectius marcats, que venen en
forma de resultats, sinó més aviat un procés formador on l’educador i l’aprenent van de la
mà, sortejant errors i amb “gust per aprendre”.

Aquest tipus d’avaluació presenta evidències:

• Els aprenents entenen clarament allò que s’espera que aprenguin.

• Els aprenents (i no només l’educador) són part activa i reflexiva en aquest procés.

• Els educadors van regulant el procés, i no només el resultat.

• Hi ha autoregulació de l’aprenentatge.

• Els aprenents estan més motivats, entenen el perquè de la seva avaluació, ja que hi ha una
comunicació efectiva amb l’educador, i saben com poden millorar el seu aprenentatge.

• Els aprenents són agents actius: prenen decisions dels passos a seguir, són conscients dels
seus errors i saben autoregular-se.

Les eines utilitzades en aquest tipus d’avaluació són les rúbriques, les carpetes
d’aprenentatge, l’autoavaluació i la coavaluació i els diaris d’aula.

Recursos

Per a qualsevol projecte d’EpS cal saber amb antelació els recursos disponibles:
no és el mateix disposar de molts ordinadors i moltes sales i personal especialitzat
que no tenir pràcticament res (per exemple, una única pissarra tradicional en un
espai petit i nosaltres com a únics formadors). Aquí la inventiva és important, ja
que els recursos solen ser limitats.

Els recursos a tenir en compte per a un projecte són:

• Materials: De quins estris disposem? Disposem de cadires i taules? Aquí
s’engloben materials impresos (llibres, atles, fullets), quaderns de treball,
carpetes, llapis, guies didàctiques... Se solen incloure també cadires i taules.

• Recursos tècnics: Tenim material tecnològic (físic) com ordinadors? Tenim
programes informàtics adients? Hi ha algun tipus de joc virtual o simulador
virtual?

• Personal disponible per a les activitats: aquest personal pot ser bé contractat
o bé perquè fa de voluntari o prové d’associacions. El personal en qualsevol
dels casos ha de tenir una informació bàsica relacionada amb el problema
de salut o necessitat. Cal apuntar que no tot el personal que realitza
EpS és sanitari. Hi ha activitats de caràcter multidisciplinar, perquè són
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transversals. Així podem trobar no només educadors socials o mestres com
a formadors no sanitaris, sinó també advocats o enginyers.

• Espais disponibles: encara que el desitjable és tenir un espai propi per a
l’activitat, no sempre és possible i a vegades potser cal compartir espai
amb altres usos. Si és aquest el cas, la coordinació entre les activitats és
clau, buscant nexes comuns que puguin anar bé a qualsevol de les parts.
La sala o l’espai on es realitza l’activitat ha de tenir condicions idònies de
ventilació, mida, il·luminació, etc. encara que no sempre hi ha la necessitat
de disposar d’espais tancats i es poden realitzar activitats d’EpS a l’aire
lliure (per exemple, una activitat que consisteixi a caminar per fomentar
hàbits saludables).

• Econòmics: aquest recurs és el que sovint està més limitat. Quant pressu-
post hi ha per fer les activitats? Hi ha algun patrocinador?

Recursos a la fitxa-projecte de prevenció de caigudes

Per a un projecte de prevenció de caigudes els recursos necessaris són:

• Materials: paper i bolígraf, tríptics, infografies, pica, sabó, cadires i taules

• Tècnics: retroprojector, pantalla, ordinador, ratolí, connexió wifi, fotocopiadores

• Humans: infermer/a, auxiliars de psicologia i treballador social

• Espais i econòmics: sales del soterrani i planta primera del CAP i a l’aire lliure (exterior del
CAP). Dotació econòmica: voluntariat (vegeu figura 3.5).

Figura 3.5. Voluntariat: una eina clau en EpS

Font: Consell Insular de Formentera

Els recursos específics de les activitats han de quedar també reflectits als recursos
del projecte.

Cronograma

Com que es fan diverses activitats, cal establir-ne el calendari. El cronograma, per
tant, organitza en calendari les activitats d’EpS. Un exemple de cronograma és el
diagrama de Gantt (vegeu figura 3.6).
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Activitats-cronograma per a majors
de 65 anys. Creu Roja Cambrils

Una estratègia útil en EpS és donar als assistents el primer dia d’un projecte tot
el calendari o cronograma perquè es vagin organitzant, i així fomentar una major
assistència al llarg del projecte. Fins no fa gaire el mètode més utilitzat era un
full que indicava els dies de les activitats, un requadre amb les activitats també
és un recurs molt utlitzat. Però actualment, i amb els recursos tecnològics, hi ha
tendència a recordatoris que arriben als correus, calendaris compartits o app.

Figura 3.6. Cronograma (diagrama de Gantt) d’un pro-
jecte de prevenció de caigudes

El cronograma només es troba a la fitxa del projecte (a les activitats no).

3.2.3 Execució

Un cop està tot planificat (objectius, població diana, activitats, amb metodologia
emprada i la seva pròpia seqüenciació, recursos i cronograma) és hora de posar-
ho en pràctica i fer l’activitat. Seria com posar una “càmera oculta” mentre es
realitzen les activitats.

Conferència: prevenció de caigudes.
Font: Ajuntament de Calafell

La pràctica com a assistents es veu reflectida com una classe, una xerrada,
una conferència. Darrere d’aquest acte, que de vegades sembla poc planificat,
hi ha una organització amb força reflexió pel part de l’educador, ja que és
totalment intencionada i sol barrejar tècniques educatives, per aconseguir una
major informació per aconseguir canvis de context i actituds saludables. Punts
comuns en l’execució de les activitats

A l’execució de les activitats, com a norma general, es contempla:

• Abans de qualsevol activitat hi ha d’haver una preparació prèvia (planifica-
ció), s’ha de saber quants assistents vindran, on la farem, què s’espera de
l’activitat, quina durada tindrà...

• Un cop arriba el dia i l’hora de l’activitat, cal preparar la sala o lloc on es
realitzarà l’activitat i preparar el material.

• És necessària una presentació tant per part del formador com dels partici-
pants. És important que tots dos facin arribar què esperen de l’activitat.
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No és gaire comú ni
recomanat, però es pot

donar el cas d’algú amb
formació sanitària i molt
bones habilitats socials i
comunicatives que pugui
“improvisar” una activitat
(per exemple, una classe

magistral). En aquest cas,
no hi ha planificació i només
execució (fa la classe sense

haver planificat res).

• Cal una petita introducció del tema que es vol treballar.

• Cal una explicació senzilla i motivadora de l’activitat. Als participants no
se’ls comunica la metodologia educativa, això només és per als professio-
nals que han fet la planificació.

• El desenvolupament és la realització de l’activitat en si: aquí es posen
en marxa tots els coneixements com a TCAI, així com les habilitats
comunicatives i socials. Cal repetir més d’una vegada el missatge perquè
quedi clar als participants. S’ha d’estar molt pendent del desenvolupament
de l’activitat: si algú dona indicis de no seguir l’activitat, cal ajudar-lo, així
com estar oberts a petites modificacions (sovint es pot donar el cas que cal
fer alguna petita modificació degut a algun dubte, per exemple). S’han de
seguir les normes elementals per elaborar un missatge de salut.

• Al final és útil fer una petita reflexió del que s’ha après. Hi ha diferents
tècniques, una de força utilitzada és la de fer petits grups i que un portaveu
comuniqui la reflexió del grup petit a la resta d’assistents.

• Comiat

• Recollida del lloc perquè qui vingui després ho trobi ordenat, si escau.

Sovint la forma de veure l’execució és a partir de totes les activitats realitzades.
Cada cop més es graven les activitats per part d’una persona externa o bé per algun
dels assistents, i es posen en un enllaç per poder veure la intervenció realitzada
com si fos una “càmera oculta” (demanant els permisos corresponents).

3.2.4 Avaluació

S’avalua tant el projecte en si com cadascuna de les activitats del projecte.

Quant al projecte, l’avaluació ha de correspondre a tot el procés de programació,
des de l’anàlisi de la situació fins a l’actuació pròpiament dita, amb la realització
de les activitats. Per tant, no només correspon a la darrera etapa, ja que s’ha
d’avaluar tot el procés amb qualitat i amb propostes de millora.

En el plantejament del procés d’avaluació cal pensar amb quina finalitat es fa.
L’avaluació és un procés imprescindible en la intervenció sanitària, ja que es
contrasten els resultats amb els objectius pretesos i s’actua enfront la diferència.
És part de la millora constant que com a sanitaris és inherent a la feina.

L’avaluació és el procés de recollida sistemàtica i tractament
d’informació (reflexionada i contrastada) per part de l’equip sanitari
multidisciplinar que ha realitzat la intervenció sanitària (infermeria,
educadors, participants i altres agents implicats) per emetre un judici de
valor sobre la qualitat d’aquesta activitat i prendre decisions per tal de
dissenyar noves estratègies de millora.
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A les fitxes del projecte i de
les activitats l’avaluació es
detalla de forma molt
general, s’hi indiquen
només les parts
considerades més
rellevants. En una
programació sanitària sí que
cal detallar de forma més
concisa totes les
particularitats, sobretot les
d’avaluació de cada fase del
projecte.

Quant a l’avaluació d’un projecte d’EpS, s’avaluen les diferents fases del procés
amb diferents tècniques i eines:

• Fase inicial: valoració de necessitats i problemes de salut (amb SIIS,
registres...) així com l’observació, l’entrevista, el test, la discussió grupal,
qüestionaris de resposta oberta i tancades.

• Fase formativa: l’observació, la comparació, descripció, valoració i contrast
de necessitats, les tècniques d’anàlisi de tasques, els tests, els qüestionaris
oberts i tancats, la revisió de treballs, documents i informes, l’entrevista.

• Fase final: els tests, els qüestionaris oberts i tancats, la revisió de treballs,
documents i informes, les entrevistes, les proves objectives, l’anàlisi de
tasques, les escales d’observació, els treballs de camp, l’anecdotari o
incident crític, la llista de control, l’observació dels processos.

• Fase diferida: les entrevistes, les escales d’observació, els qüestionaris
oberts i tancats, etc. El més comú és fer trucades telefòniques passat
un temps (6 mesos) als assistents de les activitats per preguntar-los quina
influència ha tingut l’activitat en la seva vida.

En relació a un projecte és necessària una avaluació final quan s’ha executat per
revisar en general totes les fases de la programació. Es comprova l’assoliment
dels objectius formulats, tant a curt com a llarg termini. Una eina útil és valorar el
grau de satisfacció amb enquestes d’opinió adreçades a la població o als diferents
participants en el projecte. Les dades de participació en les reunions de preparació
també solen ser molt utilitzades, així com enquestes i altres qüestionaris. A banda,
també hi poden haver avaluacions en cadascuna de les activitats. L’ideal és fer
una avaluació tot just quan s’acaba l’activitat i posteriorment (al cap d’uns mesos)
una altra, per poder establir una relació entre l’activitat i els objectius pretesos
sostinguts en el temps.

Ha de quedar clar, igual que en les activitats:

• Quan s’avalua.

• A qui s’avalua.

• Qui avalua.

• Com s’avalua.

• Què s’avalua.

• Per què s’avalua.

Avaluació a la fitxa-projecte de prevenció de caigudes

S’avaluarà tot el procés, tant els resultats obtinguts i el procés realitzat durant la
programació.

• Els formadors faran una avaluació inicial amb preguntes a l’atzar entre els assistents per
valorar els coneixements previs.
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Les quatre fases d’un
projecte de salut són:

diagnòstic, planificació,
execució i avaluació. A les

fitxes simplifiquem les fases
tot fusionant la planificació
amb l’execució i avaluació,

encara que són fases
diferents.

• Durant la jornada (seguiment) els formadors avaluaran la població diana amb una
demostració pràctica de les tècniques en conjunt.

• Al final del projecte es farà una petita enquesta per valorar els coneixements i una altra per
valorar les jornades, tot relacionant-la amb els objectius marcats del projecte i de les activitats
i buscant propostes de millora.

S’utilitzaran tècniques com el test de participació, el test de satisfacció, les taules
d’observació o el qüestionari.

3.2.5 Fitxes del projecte de salut

En una fitxa de projecte es plasma de forma visual i senzilla el projecte de salut.
En realitat els projectes solen ser una mica més complexos, però les fitxes són unes
eines molt útils que un TCAI ha de conèixer. És important adonar-se que hi ha
dos tipus de fitxes diferents:

• Fitxa del projecte de salut

• Fitxa de les activitats

La fitxa del projecte de salut en realitat inclou totes les fitxes de les activitats, és
a dir, les fitxes de les activitats queden a dintre de les fitxes del projecte i han de
quadrar-hi. No són planificacions diferents, la planificació de les activitats està
molt relacionada amb la del projecte del qual forma part.

Fitxa-projecte de salut en blanc

La fitxa de projecte (vegeu taula 3.1) de salut consta dels següents punts:

1. Introducció

2. Objectius (generals i específics)

3. Activitats

4. Recursos

5. Cronograma

6. Execució (“càmera oculta”)

7. Avaluació

Taula 3.1. Fitxa d’un projecte de salut en blanc (fitxa-projecte)

TÍTOL DEL PROJECTE DE PROMOCIÓ I/O PREVENCIÓ DE LA SALUT

INTRODUCCIÓ

Quins aspectes té el problema de salut? A qui va adreçat? (població diana) Quins elements s’han de tenir en
compte per determinar les necessitats educatives de la població diana perquè l’actuació sigui correcta?
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Taula 3.1 (continuació)

TÍTOL DEL PROJECTE DE PROMOCIÓ I/O PREVENCIÓ DE LA SALUT

S’ha de definir i descriure el problema de salut, les característiques de la població de risc i les necessitats
detectades.

OBJECTIUS

• Objectiu general (com a mínim 1 i fins a un màxim de 3)

• Objectius específics (Concreten l’objectiu general, han de coincidir amb els de les activitats.)

ACTIVITATS

• Activitat 1: títol

• Activitat 2: títol

• Activitat 3: títol

• Activitat 4: títol

• Activitat 5: títol

RECURSOS

• Materials: els corresponents a la suma de totes les activitats.

• Tècnics: els corresponents a la suma de totes les activitats.

• Personal: el corresponent a la suma de totes les activitats.

• Espais i econòmics: els corresponents a la suma de totes les activitats.

CRONOGRAMA

• Activitat 1: títol i dates

• Activitat 2: títol i dates

• Activitat 3: títol i dates

• Activitat 4: títol i dates

• Activitat 5: títol i dates

EXECUCIÓ

Cal dir el lloc de l’execució de les activitats. La forma de dur-les a terme queda concretada en cada activitat.

• “Càmera oculta” activitat 1

• “Càmera oculta” activitat 2

• “Càmera oculta” activitat 3

• “Càmera oculta” activitat 4

• “Càmera oculta” activitat 5

AVALUACIÓ

• Què, qui, com, amb què i quan s’avaluarà. L’avaluació ha de ser en general i s’ha de fer en diferents fases:
inicial, seguiment i final de l’activitat.

• Els formadors avaluaran la població diana amb una demostració practica de les tècniques en conjunt durant
la jornada (seguiment).

• Al final de la programació, es farà una petita enquesta per valorar els coneixements i una altra per valorar les
jornades, tot relacionant-la amb els objectius marcats del projecte i de les activitats i trobant propostes de
millora.

Fitxa-activitat del projecte de salut en blanc

Ha d’haver-hi tantes activitats com s’hagi concretat a la programació. Per exemple,
si s’han programat 5 activitats, s’han de confeccionar 5 fitxes d’activitat.
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La fitxa d’activitat (vegeu taula 3.2) d’un projecte de salut consta dels següents
punts:

1. Durada

2. Població diana

3. Objectius (només específics i quadrats amb els del projecte)

4. Continguts: conceptuals, procedimentals, actitudinals

5. Desenvolupament de l’activitat: manera d’execució i tècnica educativa

6. Recursos (quadrats amb els del projecte, però més concrets)

7. Execució (“càmera oculta”)

8. Avaluació

Taula 3.2. Fitxa d’una activitat del projecte en blanc (fitxa-activitat)

FITXA ACTIVITAT NÚM. X: TÍTOL

DURADA

Temps (minuts, hores)

POBLACIÓ DIANA

Població diana de l’activitat

OBJECTIUS

• 1-2 objectius específics (coincidents amb els de la programació). Fixeu-vos que en una activitat no hi ha
objectius generals, només n’hi ha d’específics.

CONTINGUTS

• Conceptuals:

• Procedimentals:

• Actitudinals:

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1. Tècnica educativa utilitzada i metodologia (directa o indirecta). (Recordeu que els mètodes directes amb
caràcter expositiu davant el grup es consideren menys efectius que la resta.)

2. Nombre de participants

3. Preparació de l’espai

4. Presentació per part del formador i els assistents

5. Introducció del tema a tractar

6. Detall pas a pas de l’activitat (de forma esquemàtica)

7. Reflexió final i conclusions extretes. Enquesta, si escau.

8. Comiat i recollida de l’espai

RECURSOS

• Materials:

• Tècnics:

• Personal:

• Espais i econòmics:

EXECUCIÓ
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Taula 3.2 (continuació)

FITXA ACTIVITAT NÚM. X: TÍTOL

La forma de realització queda concretada en l’activitat (desenvolupament). Aquí s’actua fent realment la
tècnica educativa.

• “Càmera oculta” activitat X

AVALUACIÓ

• Cal pensar com avaluaríeu aquesta activitat (s’ha de posar de forma més concreta). Ex. Posar una
determinada prova tipus examen que mesurarà... Fer preguntes a l’aire on preguntarem.... Generar la prova.)

• L’avaluació ha de permetre valorar (mitjançant indicadors) en quin grau s’assoleixen els objectius formulats i
implementar les actuacions correctores pertinents en cas que sigui necessari.

• En general, es realitza una avaluació en el moment en què s’acaba de finalitzar l’activitat i una altra passat el
temps, per veure els canvis que han perdurat.

Exemple de fitxa del projecte de salut emplenada

Vegeu una proposta d’exemple de realització d’un projecte de prevenció de
caigudes destinat a persones més grans de 65 anys que viuen soles al CAP on
suposadament treballeu.

Prevenció de caigudes en gent gran: el cas de la Lali

Al CAP d’una població gran on treballeu venen el Vladimir i la seva mare, la Lali, de 89 anys.
La Lali ve força angoixada, caminant molt a poc a poc i desorientada. Com bé diu ella, “hi
ha moments en què et canvia la vida”.

L’altra dia la Lali, una persona a qui li agrada molt sortir i que no para a casa (en trucar per
telèfon sovint no és a casa), va caure a terra de casa seva i va relliscar quan estava sola i
els veïns (i fills) eren de vacances. Va estar gairebé dos dies estesa a terra, ja que tot just
havia deixat l’aparell de la Creu Roja a sobre de la tauleta de nit i estava tan contusionada
que no tenia forces per aixecar-se. Tot i que sentia que algú li trucava per telèfon, no tenia
ni forces per agafar-lo.

No va ser fins passats gairebé dos dies a terra que un dels seus dos fills, que viu fora
de la població, va obrir la porta i la va trobar estesa a terra, molt deshidratada i amb
al·lucinacions.

Com que es demana una fitxa-projecte, el primer a fer és buscar informació de
la malaltia, quanta gent està afectada (incidència i/o prevalença) i la causa i les
conseqüències. La informació se sol trobar en bibliografia i pàgines web de
confiança. A continuació, es tracta de veure com es pot ajudar les persones perquè
solucionin el problema de salut, tenint en compte els recursos disponibles.

Seguint amb l’exemple de projecte de prevenció de caigudes destinat a persones
més grans de 65 anys del CAP, s’ha fet una planificació inicial de 5 activitats al
projecte (totes tenint en compte els objectius formulats, recursos i metodologia
educativa). Així, hi hauria un total de sis fitxes: la fitxa del projecte (vegeu taula
3.3) i cinc fitxes per a cadascuna de les activitats del projecte. Aquí, a mode
d’exemple trobareu la proposta de fitxa de la primera activitat (vegeu taula 3.4).

Entre la gent gran, les caigudes freqüentment són causa de fractures, hospitalitza-
cions i pèrdua d’autonomia. És tres vegades més freqüent en dones que en homes.
El 2013, gairebé 10.000 persones més grans de 65 anys van morir a causa d’una
caiguda accidental. Les caigudes sovint són el resultat de diversos factors, com
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l’alteració de la marxa, la mobilitat i l’equilibri, alteracions visuals i/o auditives,
desorientació i deteriormaent cognitiu. També cal incloure com a possible
causa els efectes secundaris de certs medicaments: psicotròpics, antihipertensius,
anticonvulsius, analgèsics opioides, insulina, antihistamínics, medicaments del
sistema cardiovascular i fàrmacs hipoglucèmics.

Algunes accions han demostrat eficàcia per reduir les caigudes en la gent gran:
programes d’exercici, modificacions en l’hàbitat a través de mesures simples
(il·luminació adequada, instal·lació de barres de subjecció, catifes de fixació, etc.
), correcció d’alguns problemes de visió (cataractes) o trastorns del ritme cardíac
(marcapassos), una revisió regular i metòdica dels medicaments pautats, etc.

Taula 3.3. Fitxa de projecte de salut de prevenció de caigudes (fitxa-projecte emplenada)

PROJECTE DE PREVENCIÓ DE CAIGUDES

INTRODUCCIÓ

Les caigudes són un problema important i freqüent de la població, sobretot en persones grans: més d’un 25%
dels majors de 65 anys han patit una caiguda, nombre que augmenta fins al 50% en persones de més de 80
anys. S’acostumen a produir a l’habitació (del llit o als voltants), caminant i a l’hora d’asseure’s o aixecar-se i
tenen com a conseqüència fractures, dislocacions, traumatismes, dolor i inactivitat provocada per la por de
tornar a caure.

Els factors associats a la seva incidència són: edat avançada, trastorns físics, sensorials o cognitius,
medicació, obstacles a l’entorn i viure sol.

Població diana: persones més grans de 65 anys del CAP que viuen soles.

OBJECTIUS

• Objectiu general: reduir un 20% d’incidència de caigudes en els propers tres anys en gent gran al CAP.

• Objectius específics:

• Reduir en un 20% risc de caiguda en la població diana.

• Garantir l’atenció psicològica en el 90% dels casos de caigudes al CAP.

• Aconseguir una participació superior al 30% de la població diana del CAP.

ACTIVITATS

• Activitat 1: Prevenció de caigudes

• Activitat 2: Control del propi cos

• Activitat 3: Gimnàstica per a gent gran

• Activitat 4: Activitats de la vida diària

• Activitat 5: Compartim experiències!

RECURSOS

• Materials: paper i bolígraf, tríptics, infografies, pica, sabó, cadires i taules

• Tècnics: retroprojector, pantalla, ordinador, ratolí, connexió wifi, fotocopiadores

• Personal: infermer/a, auxiliars psicologia, treballador social

• Espais i econòmics: sales del soterrani i planta primera del CAP i a l’aire lliure (exterior del CAP). Voluntariat.

CRONOGRAMA

• Activitat 1: Prevenció de caigudes. Setmana 1.

• Activitat 2: Control del propi cos. Setmana 2.

• Activitat 3: Gimnàstica per a gent gran. Setmana 3.

• Activitat 4: Activitats de la vida diària. Setmana 3.

• Activitat 5: Compartim experiències! Setmana 4.
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Taula 3.3 (continuació)

PROJECTE DE PREVENCIÓ DE CAIGUDES

EXECUCIÓ

Soterrani : sala de conferències i audiovisuals i planta primera: sala de pràctiques

•”Càmera oculta” activitat 1: Prevenció de caigudes

•”Càmera oculta” activitat 2: Control del propi cos

•”Càmera oculta” activitat 3: Gimnàstica per a gent gra

•”Càmera oculta” activitat 4: Activitats de la vida diària

•”Càmera oculta” activitat 5: Compartim experiències!

AVALUACIÓ

• S’avaluarà tot el procés, tant els resultats obtinguts i el procés realitzat durant el projecte.

• El formadors realitzaran una avaluació inicial amb preguntes a l’atzar entre els assistents, per valorar els
coneixements previs.

• El formador avaluarà la població diana amb una demostració pràctica de les tècniques en conjunt durant la
jornada (seguiment).

• Al final del projecte, es farà una petita enquesta per valorar els coneixements i una altra per valorar les
jornades, tot relacionant-la amb els objectius marcats del projecte i de les activitats i trobant propostes de
millora.

• S’utilitzaran tècniques com el test de participació, el test de satisfacció, les taules d’observació o el
qüestionari.

Una de les fonts que s’ha fet servir per a l’elaboració de la introducció de la
proposta fitxa-projecte de prevenció de caigudes en la gent gran han estat els
tríptics (vegeu figura 3.7 i figura 3.8).

Figura 3.7. Previnguem les caigudes (anvers)

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
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Figura 3.8. Previnguem les caigudes (revers)

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

D’aquest tríptic s’ha extret la següent informació útil per fer la fitxa-projecte:

• Quins són els llocs més freqüents de les caigudes?

• Quin % de caigudes es produeix al medi hospitalari?

• Per què una persona de més de 65 anys es diu que està en risc de patir
caigudes?

• Una de les conseqüències és la por de tornar a caure, amb disminució de la
seguretat i restricció d’activitats. Com fomentaríeu aquest aspecte?

Exemple de fitxa-activitat del projecte de salut emplenada

La fitxa-activitat que es proposa correspon a l’activitat 1. Per planificar-la ante-
riorment s’ha buscat bibliografia utilitzada i s’han tingut en compte els objectius
formulats i els recursos disponibles. S’ha usat la consulta de pàgines web i els
seus consells. Aquí, a mode d’exemple trobareu la proposta de fitxa de la primera
activitat (vegeu taula 3.4).

Cartell de convocatòria d’una xerrada
sobre prevenció de caigudes. No és

un cartell d’EpS, sinó de
convocatòria. Font: CAP Sant Rafael.

Barcelona.

Taula 3.4. Fitxa d’una activitat del projecte de prevenció de caigudes (fitxa-activitat emplenada)

ACTIVITAT NÚM. 1: PREVENCIÓ DE CAIGUDES

DURADA

1 hora

POBLACIÓ DIANA

Persones majors de 65 anys que viuen soles del CAP de la zona.

OBJECTIUS

Reduir en un 20% el risc de caiguda en la població diana.
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Taula 3.4 (continuació)

ACTIVITAT NÚM. 1: PREVENCIÓ DE CAIGUDES

CONTINGUTS

• Conceptuals: identificar almenys 7 factors que afavoreixen una caiguda a la llar i saber com evitar-los.

• Procedimentals: adquirir la destresa necessària per eliminar alguns d’aquests obstacles o barreres.

• Actitudinals: desenvolupar l’interès del participant per a algun canvi conductual que redueixi el seu risc de
caure en un futur.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1. Mètodes directes (pluja d’idees, demostracions) i indirectes combinats (cartell, tríptics i projecció de pàgines
web)

2. 15 participants.

3. Preparació de l’espai

4. Presentació: el formador es presenta als participants i els explica en què consistirà l’activitat. També explica
per què són importants aquestes activitats de prevenció a partir dels 65 anys.

5. Com a introducció, el formador explica en què consisteix una pluja d’idees i en què consistirà l’activitat.

6. Desenvolupament de l’activitat: Els participants han de dir, per ordre, en quines situacions se senten més
fràgils o amb més risc de patir caigudes. Totes aquestes idees es van apuntant en una pissarra. Després el
formador demana als assistents què es pot fer per evitar les caigudes en aquestes situacions exposades.
També els demana si fan exercici físic regularment i quins exercicis creuen més adequats. Acabada la pluja
d’idees, el formador fa veure un cartell i reparteix tríptics informatius i explica hàbits per evitar les caigudes:
anar al bany amb freqüència per no tenir urgències, revisar la visió, conèixer els medicaments que prenen,
saber com aixecar-se i asseure’s amb seguretat, posar elements d’ajuda a casa, com ara baranes, etc. També
explica els exercicis que poden fer per millorar el seu estat de salut.

• Una ajuda complementària per al formador és la projecció d’alguns consells que ofereixen pàgines web.

• Si els participants mostren predisposició, el formador els pot demanar que facin demostracions d’alguns
exercicis i d’alguns moviments habituals a la vida quotidiana. Es poden utilitzar bastons i caminadors.

7. Cloenda: el formador recorda els punts més importants de l’activitat i demana als participants si tenen
preguntes. Passa el qüestionari (i el recull).

8. El formador s’acomiada. Es recull l’espai per deixar-lo bé per a futures utilitzacions.

RECURSOS

• Materials: paper i bolígraf, tríptics, cadires i taules

• Tècnics: connexió wifi, fotocopiadores

• Personal: infermer/a, auxiliars d’infermeria.

• Espais i econòmics: planta primera del CAP. Voluntariat.

EXECUCIÓ

• Vegeu el desenvolupament de l’activitat.

• “Càmera oculta” activitat 1

AVALUACIÓ

És necessària una avaluació final per revisar tot el treball. És important comprovar si s’han assolit els objectius
i el seu grau de consecució, ja que alguns efectes poden aparèixer a llarg termini. També interessa recollir els
resultats no previstos. Per últim, es pot avaluar grau de satisfacció amb enquestes d’opinió adreçades a la
població o als diferents participants en el programa. L’avaluació global és un bon punt de partida per a
posteriors programes i, si cal, introduir mesures correctores i canvis oportuns en els casos en què les accions
no s’acompanyin dels resultats esperats.

• Els personal que realitza l’activitat farà un qüestionari d’avaluació o un qüestionari de satisfacció per part dels
participants.

• Cal valorar el nivell de participació dels assistents a partir d’una taula d’observació (escoltant els diàlegs).

• S’avaluaran el compromís i les aportacions dels assistents i la seva actitud (es realitzarà AxA).

• S’avaluarà el grau d’assoliment dels objectius de l’activitat a partir d’un qüestionari.
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Taula 3.4 (continuació)

ACTIVITAT NÚM. 1: PREVENCIÓ DE CAIGUDES

• Es trucarà als assistents passats sis mesos: les trucades rebudes i les consultes del xat són indicadors per
poder detectar noves necessitats o reforçar-les.

La informació que es pot donar és en forma de cartells (vegeu figura 3.9) i
tríptics (vegeu figura 3.10 i figura 3.11) que poden servir per dur a terme el
desenvolupament de l’activitat.

Figura 3.9. Guia de prevenció de caigudes a la llar de persones grans

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
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Figura 3.10. Tríptic: Prevenir caigudes en persones grans (anvers)

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Figura 3.11. Tríptic: Prevenir caigudes en persones grans (revers)

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
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Introducció

A la unitat “Elaboració de programes d’educació per a la salut” es vol fer
una aproximació al que seria l’elaboració d’un projecte de salut a partir d’un cas
pràctic, que podria ser (o no) real. La unitat didàctica consta d’un únic nucli
d’activitat: “Elaboració de programes de salut”. Es mostra, a través d’un exemple,
com s’elabora pas a pas un projecte de prevenció i/o promoció d’educació per a la
salut. El cas mostrat és el d’un exemple sobre prevenció d’artritis reumatoide.

Per tant, que hi ha diferents seqüenciacions, que són sempre les mateixes en tots
els projectes de salut: la fase de diagnòstic, la fase de planificació (tant de tot el
programa de salut com de les activitats), la posada en pràctica de les activitats
(execució) i l’avaluació de tot l’executat (siguin activitats o qualsevol fase del
procés).

Per assolir els continguts d’aquesta unitat és important que l’alumne integri
els continguts de manera concisa i clara, interrelacionant amb qualitat i rigor,
demostrant haver assolit les competències com a futur auxiliar d’infermeria del
crèdit Educació per a la salut, amb llenguatge tecnicosanitari, coneixements
sòlids en ciències de la salut i demostrant habilitats socials i comunicatives en el
treball en grup. També cal que faci les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació
proposades abans de desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat.
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Objectius

En finalitzar la unitat, l’alumne/a ha de ser capaç de demostrar les competències
associades al treball en grup i de:

1. Elaborar en grup un projecte d’EpS atenent les característiques de la
població diana.

2. Adquirir habilitats de treball en grup en un entorn virtual.

3. Relacionar el concepte holístic de l’ésser humà amb les necessitats bàsiques
i problemes de salut detectats.

4. Relacionar les necessitats d’autocura, de manteniment d’aficions, de relaci-
ons socials, d’activitats de lleure i de suport a familiars/acompanyants amb
el grau de benestar emocional del pacient/client.

5. Seleccionar els mètodes i els mitjans materials d’educació o informació
sanitària en funció del tipus de projecte i del col·lectiu a qui es dirigeix.

6. Adaptar el nivell d’informació i el material de les activitats d’educació
sanitària programades a les característiques de les persones receptores.

7. Elaborar recursos d’EpS (infografies, díptics, tríptics...) destinats a la
població diana.

8. Elaborar instruments d’avaluació pel projecte d’EpS.
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Recordeu que quan es parla
de programes d’EpS de
forma general es fa extensiu
a plans, programes i
projectes, encara que potser
en realitat es faci referència
a un projecte.

1. Elaboració de programes d’educació per a la salut

Un TCAI pot col·laborar, com auxiliar, en l’elaboració i implantació de programes
d’educació per a la salut (EpS).

En l’elaboració de programes d’EpS, atenent a la presentació i per ordre se-
qüencial, primer hi ha la portada, que inclou el títol de la programació sanitària
elaborada, i posteriorment, l’índex, el projecte de salut programat (amb les fitxes),
les referències, així com els instruments d’avaluació utilitzats (enquestes, diaris
d’observació, qüestionaris...).

• Portada

• Índex del projecte de salut

• Elaboració del projecte de salut

En l’elaboració d’un projecte sanitari s’han d’incloure les 4 fases: diagnòstic,
planificació, execució i avaluació (vegeu figura 1.1)

Figura 1.1. Elaboració d’un projecte d’EpS

Per tant, de forma esquemàtica, en elaborar un projecte d’EpS s’ha de contemplar:

1. Diagnòstic
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• Anàlisi de la situació

– Marc referencial
– Perfil epidemiològic
– Recursos disponibles
– Elements afavoridors i obstacles
– Identificació de problemes de salut i necessitats

• Establiment de prioritats

• Determinació de metes

2. Planificació del projecte

• Fitxa-projecte

• Fitxa-activitat (inclosa en la fitxa-projecte)

3. Execució

4. Avaluació amb instruments d’avaluació

Per sintetitzar tot el procés, s’utilitzen les fitxes. En una fitxa s’intenta plasmar de
forma visual i senzilla un projecte de salut (vegeu taula 1.1): la fitxa-projecte, que
té un títol i en realitat inclou les 4 fases de què consta qualsevol projecte i que té
sempre la mateixa estructura.

Taula 1.1. Fitxa d’un projecte de salut en blanc (fitxa-projecte)

TÍTOL DEL PROJECTE DE PROMOCIÓ I/O PREVENCIÓ DE LA SALUT

INTRODUCCIÓ

Quins aspectes té el problema de salut? A qui va adreçat? (població diana) Quins elements s’han de tenir en
compte per determinar les necessitats educatives de la població diana perquè l’actuació sigui correcta?

S’ha de definir i descriure el problema de salut, les característiques de la població de risc i les necessitats
detectades.

OBJECTIUS

• Objectiu general (com a mínim 1 i fins a un màxim de 3)
• Objectius específics (Concreten l’objectiu general, han de coincidir amb els de les activitats.)

ACTIVITATS

• Activitat 1: títol
• Activitat 2: títol
• Activitat 3: títol
• Activitat 4: títol
• Activitat 5: títol

RECURSOS

• Materials: els corresponents a la suma de totes les activitats.
• Tècnics: els corresponents a la suma de totes les activitats.
• Personal: el corresponent a la suma de totes les activitats.
• Espais i econòmics: els corresponents a la suma de totes les activitats.

CRONOGRAMA

• Activitat 1: títol i dates
• Activitat 2: títol i dates
• Activitat 3: títol i dates
• Activitat 4: títol i dates
• Activitat 5: títol i dates

EXECUCIÓ
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Taula 1.1 (continuació)

TÍTOL DEL PROJECTE DE PROMOCIÓ I/O PREVENCIÓ DE LA SALUT

Cal dir el lloc de l’execució de les activitats. La forma de dur-les a terme queda concretada en cada activitat.

• “Càmera oculta” activitat 1
• “Càmera oculta” activitat 2
• “Càmera oculta” activitat 3
• “Càmera oculta” activitat 4
• “Càmera oculta” activitat 5

AVALUACIÓ

• Què, qui, com, amb què i quan s’avaluarà. L’avaluació ha de ser en general i s’ha de fer en diferents fases:
inicial, seguiment i final de l’activitat.
• Els formadors avaluaran la població diana amb una demostració practica de les tècniques en conjunt durant
la jornada (seguiment).
• Al final de la programació, es farà una petita enquesta per valorar els coneixements i una altra per valorar les
jornades, tot relacionant-la amb els objectius marcats del projecte i de les activitats i trobant propostes de
millora.

Tot projecte contè diferents activitats amb què es farà EpS. A banda, de la fitxa-
projecte, també s’han de dissenyar les fitxes-activitat, amb una estructura comuna.
Ha d’haver-hi tantes activitats com les concretades en el projecte. Per exemple, si
s’han programat 5 activitats, s’han de realitzar 5 fitxes-activitat.

En qualsevol disseny d’activitat en un projecte d’EpS, hem de concretar després
del número i títol:

1. Durada

2. Població diana

3. Objectius (només específics i han de quadrar amb els del projecte).

4. Continguts: Conceptuals, procedimentals, actitudinals.

5. Desenvolupament de l’activitat: explicar com s’executarà, tot dient la
tècnica educativa que s’utilitzarà. Cal especificar la metodologia utilitzada,
dir el nombre de participants de l’activitat, i es tindrà en compte: la
preparació de l’espai per dur correctament l’activitat, la presentació per
part del formador (i assistents), fer una introducció del tema a tractar,
explicar com fer l’activitat pas a pas, i finalment, fer una reflexió final, amb
conclusions (repartint les enquestes o qüestionaris, si escau), per finalment
acomiadar-nos i deixar l’espai en òptimes condicions per a futures activitats
(recollir l’espai, si escau).

6. Recursos (han de quadrar amb els del projecte, però més concrets)

7. Execució (“càmera oculta”)

8. Avaluació (instrument d’avaluació, cal concretar quan es farà).

Per esquematitzar-lo s’utilitza la fitxa-activitat que consta sempre d’una estructura
comuna, que només cal emplenar:(vegeu taula 1.2)
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Vegeu llista d’enllaços a
“Annexos” per referenciar

correctament i elaborar
bones infografies.

Taula 1.2. Fitxa d’una activitat del projecte en blanc (fitxa-activitat)

FITXA ACTIVITAT NÚM. X: TÍTOL

DURADA

Temps (minuts, hores)

POBLACIÓ DIANA

Població diana de l’activitat

OBJECTIUS

• 1-2 objectius específics (coincidents amb els de la programació). Fixeu-vos que en una activitat no hi ha
objectius generals, només n’hi ha d’específics.

CONTINGUTS

• Conceptuals:
• Procedimentals:
• Actitudinals:

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1. Tècnica educativa utilitzada i metodologia (directa o indirecta). (Recordeu que els mètodes directes amb
caràcter expositiu davant el grup es consideren menys efectius que la resta.)
2. Nombre de participants
3. Preparació de l’espai
4. Presentació per part del formador i els assistents
5. Introducció del tema a tractar
6. Detall pas a pas de l’activitat (de forma esquemàtica)
7. Reflexió final i conclusions extretes. Enquesta, si escau.
8. Comiat i recollida de l’espai

RECURSOS

• Materials:
• Tècnics:
• Personal:
• Espais i econòmics:

EXECUCIÓ

La forma de realització queda concretada en l’activitat (desenvolupament). Aquí s’actua fent realment la
tècnica educativa.

• “Càmera oculta” activitat X

AVALUACIÓ

• Cal pensar com s’avaluarà l’activitat (s’ha de posar de forma més concreta). Ex. Posar una determinada
prova tipus examen que mesurarà... Fer preguntes a l’aire on preguntarem.... Generar la prova.)
• L’avaluació ha de permetre valorar (mitjançant indicadors) en quin grau s’assoleixen els objectius formulats i
implementar les actuacions correctores pertinents en cas que sigui necessari.
• En general, es realitza una avaluació en el moment en què s’acaba de finalitzar l’activitat i una altra passat el
temps, per veure els canvis que han perdurat.

Finalment, quan s’elabora un projecte d’EpS, és important referenciar totes les
fonts utilitzades. Per tant, sempre s’han d’indicar, de forma lògica i ordenada, les
referències consultades per fer el projecte, així com la font dels recursos utilitzats.

• Material paper: llibres i revistes consultats o d’interès

• Material web: pàgines web, enllaços

• Material audiovisual: DVD i altres
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1.1 Programació sanitària: exemple de projecte de prevenció de
l’artritis reumatoide

A continuació es veurà un exemple de projecte d’EpS a partir d’un cas pràctic
(el cas de la Sofia, pacient amb artritis reumatoide), del qual es demana fer
una proposta de programació sanitària. Concretament es tracta d’un projecte de
prevenció terciària d’artritis reumatoide (AR) adreçat a familiars (i, per extensió,
també a amics, acompanyants i cuidadors). Es tracta d’anar treballant totes les
fases de què consta un projecte d’EpS, per acabar generant les fitxes-projecte i
fitxes-activitat amb les avaluacions corresponents.
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Aquesta proposta de
projecte té una finalitat

purament educativa i en
alguns aspectes ha estat
adaptat perquè sigui més

entenedora.

Cas de la Sofia, pacient amb artritis reumatoide

Treballeu al CAP d’una població gran. Es presenta la Sofia, de 47 anys i amb antecedents
de cardiopatia, amb molts mals de cap i incapacitat funcional del braç esquerre. Refereix
dolor a les articulacions, fet pel qual el facultatiu (metge) li prescriu un analgèsic via oral i
la cita per a la setmana vinent si no es troba bé.

Al cap de dos dies, la Sofia torna a anar al CAP. Els mals de cap són molt incapacitants,
no pot anar a treballar i els refereix com a insuportables. El facultatiu li prescriu analgèsics
més forts, però al cap de tres dies torna dient que no li marxa el mal de cap i que no
es pot gairebé ni moure. Es decideix derivar-la a urgències, per tal que li facin proves
diagnòstiques amb la finalitat d’emetre una orientació diagnòstica. Allí li fan TC, RMN i
ecografies i li diagnostiquen artritis reumatoide.

Al cap de dues setmanes la Sofia va al CAP a demanar informació de la seva malaltia.
Com que al CAP hi ha un col·lectiu de persones amb artritis reumatoide, penseu a realitzar
un programa de prevenció d’artritis reumatoide a persones de diferents edats afectada per
aquesta malaltia. La Sofia explica que va fer unes activitats dintre d’un projecte sobre AR
que creu que li van anar molt bé.

Mesos després torna a venir la Sofia, ara amb la seva mare. La Sofia ha tingut una
recaiguda i la seva mare ha hagut de demanar una excedència per cuidar-la. Creu que
va per llarg i vol informar-se i que li doneu eines com a familiar de pacient amb AR.

Al CAP, conscients de la problemàtica, volen posar en marxa un projecte per tal de poder
conscienciar els familiars de malalts d’AR de la prevenció en aquesta malaltia.

En aquest projecte s’ha començat identificant un problema de salut per a persones
que tenen estudis en ciències de la salut: l’artritis reumatoide (AR). En aquest
cas s’ha definit com a població diana únicament els familiars i/o cuidadors dels
malalts d’AR (es podria haver realitzat un altre projecte adreçat als malalts d’AR,
però no és el cas). Primer s’ha fet un diagnòstic, per veure si el projecte és factible
i correspon a un problema i unes necessitats reals. Posteriorment, s’ha planificat
el projecte articulant-lo en cinc possibles activitats, que s’han executat (s’han fet)
i s’han avaluat.

L’avaluació del projecte (en global) també s’ha realitzat analitzant punts forts i
punts febles com a punt de partida d’altres intervencions.

1.1.1 Fase de diagnòstic

A la fase de diagnòstic s’obtenen dades de diverses fonts, com indicadors sanitaris
i d’altres de més socials. S’analitza la situació a partir dels problemes i les
necessitats detectades. A partir d’aquí, per corroborar la necessitat del projecte
i la seva implicació, es parla amb sanitaris de la zona, com metges, graduats
en infermeria, fisioterapeutes, TCAI i persones en contacte amb la realitat més
social (assistents socials, terapeutes ocupacionals). S’estableixen relacions amb
associacions de malalts i/o familiars de malalts (mitjançant les xarxes socials).
Posteriorment, s’estudia tant la magnitud del problema (AR) com la repercussió
en la zona on es vol aplicar, els recursos disponibles i la factibilitat.
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INE

Institut Nacional d’Estadística,
d’àmbit estatal:

www.ine.es

Anàlisi de la situació

L’objectiu del projecte és disposar de dades, preferiblement numèriques, que
donin informació sobre indicadors de salut, socials i demogràfics. Aquestes dades
es poden obtenir d’indicadors sanitaris (accessibles al web) així com enquestes
directes, per exemple dins del CAP. Es realitzen enquestes a professionals de
la salut de la zona (auxiliars d’infermeria, graduats universitaris en infermeria
i metges), assistents socials del CAP i persones que van a fer activitats als centres
cívics i afectades a través de les associacions (contactades a través de xarxes
socials) on es percep la possible necessitat de realitzar un projecte d’AR. També
s’estudia el perfil epidemiològic de l’AR.

Marc referencial
Segons l’INE, a Espanya l’any 2019 hi havia 47.100.396 habitants. Segons
l’estudi Episer sobre prevalença i impacte de les malalties reumàtiques realitzat
per la Societat Espanyola de Reumatologia, 200.000 persones estan afectades per
artritis i cada any es diagnostiquen al voltant de 20.000 casos nous.

Segons l’estudi Episer, la prevalença estimada d’AR en majors de 20 anys en la
població espanyola es va estimar en 0,5% (IC 95%: 0,3-0,9). En total es calcula
que existeixen entre 150 i 200.000 persones amb AR a Espanya. S’estima que a
Catalunya hi ha més de 12.000 persones que tenen AR. En aquest marc referencial
es basa el projecte.

S’estudia la factibilitat de desenvolupar un projecte pilot sobre prevenció d’AR al
CAP de Segur de Calafell durant 2 anys (encara que també podria ser factible
al municipi de Calafell en el seu conjunt). Aquesta població de Tarragona té
26.538 habitants (vegeu taula 1.3), dels quals 4.978 habitants majors de 65 anys. A
Calafell hi ha una població significativa de gent gran (vegeu taula 1.4). També hi
ha moltes persones que fan llargues estades en aquesta població, sobretot gent gran,
però que estan empadronades en altres municipis. Per tant, el grup de població
diana seria major.

Prenent com a dada referencial que actualment l’AR afecta de 5-10 persones (0,5%
al 0,8%) per cada 1.000 habitants, estadísticament es veuria afectada una població
aproximada de 132-212 persones diagnosticades a tot Calafell.

Taula 1.3. Dades estadístiques segons sexe del municipi de Calafell (2018-19)

Població Calafell Baix Penedès Catalunya

Superfície (km2) 20,38 296,45 32.108,00

Densitat (hab./Km2) 1.302,20 354,20 239,00

Població per sexe (2019)

Homes 13.362 52.688 3.770.123

Dones 13.176 52.303 3.905.094

Total 26.538 104.991 7.675.217

Font: Idescat
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Les malalties reumàtiques
són el problema de salut

crònic més prevalent de la
població catalana (2019).

Font: Departament de Salut
de Catalunya.

Taula 1.4. Dades estadístiques de la població segons grups d’edat del municipi de Calafell (2018-19)

Població per grups d’edat (2019)

De 0 a 14 anys 3.866 16.696 1.177.134

De 15 a 64 anys 16.600 66.227 5.001.510

De 65 a 84 anys 4.425 17.020 1.185.318

De 85 anys i més 553 2.466 236.103

Total 25.444 102.409 7.600.065

Font: Idescat

Quant als CAP, l’any 2020 hi ha:

• Centre d’alta resolució (CAR) a Calafell poble.

• Centre d’atenció primària (CAP) al nucli de Segur de Calafell.

Quant a altres recursos, Calafell té dos centres cívics:

• Centre cívic Cinema Iris

• Centre Cívic Montse Civit

En aquests centres tenen especial rellevància les activitats relacionades amb
l’expressió i la creativitat, i també les activitats lligades a la promoció de la
gastronomia i la salut alimentària relacionades amb el mar. Són sobretot un espai
de trobada intergeneracional, cívic i social. Diferents entitats realitzen activitats i
tallers als centres cívics.

Quant a altres serveis, n’hi ha alguns d’específics per a la gent gran:

• Calafell viu +

• Posa-hi oli i altres activitats

• Teleassistència

Perfil epidemiològic
Quant el perfil epidemiològic de l’artritis reumatoide i la repercussió en el malalt,
la família i els cuidadors, l’artritis reumatoide (AR) constitueix un problema de
salut púbica per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). És una de les majors
causes d’absentisme i incapacitat laboral prematur al món.

L’artritis reumatoide (AR) és una malaltia sistèmica inflamatòria crònica autoim-
mune d’etiologia desconeguda, amb una sinovitis crònica erosiva que pot danyar
de manera severa els ossos (en forma d’erosions òssies), tendons (tenosinovitis),
i lligaments (entesitis) que hi ha al seu voltant. Afecta una o moltes articulacions,
i també pot afectar altres teixits per tot el cos. A més de la indiscutible afectació
que causa el dolor en la qualitat de vida del malalt, també es caracteritza per
produir rigidesa, inflor, deformitat i dificultats per moure que poden fer arribar
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Artritis

Inflamació d’una o més
articulacions.

L’estudi AUDIT es va
realitzar a Catalunya a
diverses unitats de
reumatologia amb l’objectiu
de conèixer el temps de
diagnòstic i el tractament
d’AR.

Etiologia

Causa (d’una malaltia)

a la invalidesa. Molts pacients tenen altra simptomatologia, més inespecífica,
com cansament, pèrdua de gana, presència de nòduls reumatoides, problemes
cardiovasculars o la síndrome de Sjögren. L’AR, com a malaltia sistèmica o
generalitzada, no és una malaltia exclusivament articular, sinó que amb el pas el
temps en algunes persones pot afectar òrgans i sistemes com els pulmons, el cor,
els ulls i els nervis.

Mà afectada d’AR. Font: Wikimedia.
James Heilman, MD

Exemple de la síndrome de Sjögren

Sovint les persones amb AR pateixen l’anomenada síndrome de Sjögren, una malaltia que
produeix inflamació de les glàndules que lubrifiquen diverses parts de l’organisme com les
llàgrimes als ulls, la saliva a la boca o les secrecions vaginals. Es manifesta en forma de
conjuntivitis, sequedat ocular que es manifesta com a sensació de sorra als ulls, sequedat
bucal i vaginal.

El diagnòstic de l’AR és global i no hi ha una prova objectiva específica, ja que el
marcador sanguini FR-factor reumatoide no es prou específic. El més habitual és
anar al metge de capçalera, que aquest remeti al reumatòleg i que el reumatòleg
demani una anàlisi de sang i alguna altra tècnica de diagnòstic per la imatge, com
les radiografies. No obstant això, és important assenyalar que ni les anàlisis ni
les radiografies per si soles indiquen el diagnòstic definitiu. Aquest depèn de la
valoració global i conjunta de tota la simptomatologia.

Diagnòstic de l’AR

Les proves més freqüents que se solen realitzar per al diagnòstic són:

• Anàlisi de sang (velocitat de sedimentació globular (VSG), proteïna C reactiva (PCR), factor
reumatoide (FR), anticossos antipèptic clíclic citrulinat (anti-CCP).

• Radiografies

• Ecografies

• Ressonàncies magnètiques

• TC

• Gammagrafies

• Extracció de líquid sinovial

Radiografia d’una mà amb AR. Font:
Wikihow

L’objectiu del tractament consisteix a alleujar els símptomes (dolor, tumefacció
articular i disfuncionalitat), evitar o alentir la progressió de la malaltia i aconseguir
una remissió completa i duradora. L’estudi AUDIT mostra que la demora mitjana
a Catalunya entre l’inici dels símptomes i la primera visita amb el reumatòleg és
d’onze mesos i que la demora és menor si existeixen dispositius específics als CAP
per atendre aquestes malalties.

Actualment no existeix cura per a l’AR, però és més probable que hi hagi una
remissió dels símptomes quan el tractament s’inicia precoçment. Es tracta d’una
malaltia crònica per a la qual no hi ha no hi ha tractaments curatius i l’objectiu
terapèutic és aconseguir la remissió o un baix nivell d’activitat clínica, per reduir la
inflamació, els símptomes i el dany articular. Les formes de tractament més usuals
són: tractament farmacològic combinat amb exercicis de teràpia ocupacional (o
fisioteràpia). Si aquests tractaments no provoquen una millora com a darrera opció
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AINE

Sigla corresponent a
antiinflamatori no esteroide. És

un grup de fàrmacs
antiinflamatoris, com l’AAS,

l’ibuprofè o el diclofenac.

Epigenètica

Herència de patrons d’expressió
de gens que no vénen

determinats per la seqüència
genètica (ADN) i sí pel medi

ambient i l’estil de vida. Serien
els “vestits” de la seqüència

d’ADN.

Els corticoides són fàrmacs
antinflamatoris que

provoquen molts efectes
adversos.

hi ha la cirurgia per ajudar a restaurar la mobilitat de l’articulació danyada i per
reduir el dolor. L’ideal és que la família del pacient amb AR col·labori amb el seu
tractament.

Exemple de principals mesures terapèutiques per a l’AR

Els millors resultats terapèutics s’aconsegueixen quan es realitza un diagnòstic precoç i
s’establex el tractament de forma inicial. L’EpS en forma d’entrevista clínica tant pel metge
de capçalera com pel reumatòleg és clau per a un bon pronòstic de la malaltia.

Les principals mesures terapèutiques són:

• Tractament farmacològic (fàrmacs convencionals i/o tractament biotecnològics innovadors)

• Cirurgia: artroscopia, sinovectomia, artoplastia...

• Altres mesures:

– EpS (individual i grupal) i consells sobre estils de vida

– Associacionisme

– Repòs i exercici físic (supervisat per especialistes)

– Teràpia ocupacional

– Fisioteràpia

– Dispositius ortopèdics o d’ajuda

En el tractament farmacològic inicialment s’utilitzen per alleugerir la simptoma-
togia els antinflamatoris convencionals (analgèsics, AINE) i els corticoides en
baixes dosis. Quan no donen els efectes desitjats o hi ha una progressió de
la malaltia, s’administren els anomenats fàrmacs antireumàtics, cada cop més
personalitzats, que són fàrmacs immunosupresors modificadors de la malaltia
(immunosupresors antireumàtics). El fet que en fases precoces de la malaltia
es produeixi sovint una lesió articular irreversible ha fet que aquests fàrmacs
immunosupresors s’hagin proposat com a tractament d’elecció en pacients amb
formes inicialment agressives de la malaltia.

Medicina personalitzada

La tendència és anar cap a una medicina personalitzada amb una aproximació
multidisciplinària en la qual es combinin totes les troballes clíniques amb les de noves
tecnologies geneticoepigenètiques. Aquesta situació ha de permetre identificar els millors
tractaments per a un individu en concret. Es tracta de fer recerca de la malaltia centrada en
els pacients de forma individualitzada. L’objectiu és optimitzar l’eficàcia i reduir els efectes
secundaris dels tractaments, així com la despesa sanitària, identificant el tractament més
adequat per a cada individu.

Una vegada el tractament ha començat, la medicina personalitzada també incorpora un
suport i control personalitzat de l’pacient, per prevenir complicacions a llarg termini i
millorar la qualitat de vida amb sistemes com la telemedicina (que inclou, telemonitorització,
teleconsulta i teleeducació).

Segons dades del Departament de Salut de Catalunya, entre gener de 2012 i desem-
bre de 2018 s’han iniciat 7.526 tractaments d’immunosupresors antireumàtics per
a 4.904 pacients diagnosticats amb AR activa amb una edat mitjana de 56 anys, i
un 79% han estat dones. La durada mitjana dels tractaments va ser de 37,7 mesos.
El percentatge de resposta per als tractaments és d’un 60% de forma aproximada.
La despesa total acumulada des del 2014 ha estat de 144,3 milions d’euros, i per
any ha variat des de 26,4 fins a 32,9 milions d’euros.
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Exemple d’indicadors i fonts per a l’anàlisi de la situació

Primer cal obtenir dades de la situació real (en aquest cas d’AR) a partir de diferents
indicadors i fonts:

• Ministeri de Salut (àmbit estatal)

• Departament de Salut (Generalitat de Catalunya): Pla de Salut de Catalunya, Observatori de
Salut de la Generalitat de Catalunya, Canal Salut, ESCA

• Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor 2017-2019

• Associacions de malalts (Sociedad Española de Reumatología, Arthritis Foundation)

• Material TVE (“La mañana TVE”)

• App sobre artritis (SER-SEMFYC). Algoritme de malalties autoimmunes sistèmiques

• Articles de revistes especialitzades (Reumatología Clínica)

• Enquestes a professionals en contacte amb la malaltia (metges, graduats infermeria, auxiliars
d’infermeria, assistents socials...)

En la majoria dels casos s’aconsegueix un bon control de l’artritis amb el
tractament adequat. L’estudi AR: Join the Fight. Comprenent l’artritis reumatoide
manté que el curs del artritis reumatoide és modificable i el dany articular es pot
retardar o aturar gràcies al diagnòstic precoç i a un tractament primerenc, a més
del manteniment d’hàbits de vida saludables com l’exercici físic i una alimentació
adequada.

Segons dades de la Societat Espanyola de Reumatologia, actualment l’AR té una
prevalença comunicada al món entre el 0,3 i l’1,2%. Les dades s’han obtingut
a partir dels estudis comunicats en les regions geogràfiques a què pertanyen.
A Espanya, la prevalença ha estat estudiada a partir de diverses fonts (el més
remarcable és l’estudi Episer) i varia entre el 0,3 i l’1,6%. Per sexes, és del 0,8%
en dones i de 0,2% en homes majors de 20 anys i sol aparèixer entre els 45 i els
55 anys. És una evidència que els pacients amb AR tenen una menor esperança
de vida. Pot aparèixer en homes, ancians i en les seves formes infantils pot afectar
nens, i fins i tot nadons.

En els últims anys els avenços terapèutics han afavorit un major diagnòstic precoç,
motiu pel qual ha augmentat fins a un 1% la prevalença de la malaltia. Segons
l’estudi Episer sobre prevalença i impacte de les malalties reumàtiques realitzat
per la Societat Espanyola de Reumatologia (SER), s’estima que a Espanya més
de 200.000 persones pateixen artritis reumatoide i cada any es diagnostiquen al
voltant de 20.000 casos nous, dada molt important si tenim en compte que l’artritis
reumatoide és la més incapacitant de les malalties reumàtiques. A Catalunya,
segons la societat catalana de reumatologia, s’estima que hi ha al voltant de 40.000
persones amb AR, però només unes 12000 diagnosticades).

Impacte de l’artritis reumatoide (font:
Algoritme sanitari)

L’artritis reumatoide (AR) va provocar a Espanya el 2004 la pèrdua de més de
42.000 anys de vida ajustats per discapacitat (Disability Adjusted Life Years,
DALY), fet que suposa un 0,89% del total de DALY perduts. La càrrega de
morbiditat associada a les malalties reumàtiques és igual o superior a la del càncer
al Canadà.
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La predisposició genètica és un factor de risc per a AR, augmentant fins al 70% la
possibilitat de desenvolupar-la, seguit de l’estil de vida, ser dona i viure en ambient
urbà. La prevalença de l’AR augmenta amb l’edat. Vegeu la prevalença d’AR per
grups d’edat a Espanya (vegeu taula 1.5).:

Taula 1.5. Prevalença d’AR
per grups d’edat a Espanya (Font:
Estudi Episer)

Franja d’edat %

20-29 0,22

30-39 0,23

40-49 0,54

50-59 0,31

60-69 0,96

70-79 0,49

≥80 2,67

Segons els resultats de l’enquesta de salut de Catalunya (ESCA) del 2018, l’artritis
està considerada com un dels principals problemes de salut crònica de la població
catalana (vegeu figura 1.2).

Figura 1.2. Pàgina del qüestionari ESCA

Font: Qüestionari ESCA. Generalitat de Catalunya.
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La percepció de la salut per part dels malalts amb AR constitueix un problema
important, ha passat a ser una malaltia biopsicosocial per les repercussions que
té en els àmbits psicològic, familiars i socials i pels seus costos econòmics.
Aquesta malaltia afecta greument la capacitat per desenvolupar activitats laborals
i habituals de la vida diària, i altera significativament la qualitat de vida de les
persones que la pateixen ja que causa limitacions físiques i produint un gran
impacte social. És conegut que l’estrès emocional pot empitjorar l’artritis. Per
aquest motiu, al costat d’un tractament efectiu per reduir la inflamació i millorar els
símptomes de la malaltia, cal intentar aconseguir un benestar mental per suportar
millor la malaltia.

En alguns pacients i familiars pot ser necessari un suport psicològic o psiquiàtric
per millorar l’estat d’ànim i la desmotivació ocasionats per la malaltia. En l’aten-
ció al malalt és convenient l’ajuda d’un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional
per ensenyar exercicis que ajudin a mantenir flexibles les articulacions i maneres
noves de fer les tasques quotidianes per mantenir l’autonomia.

La incapacitat ocasionada fa que alguns pacients necessitin algú que els cuidi, ja
que el 90% de pacients amb AR manifesten que han perdut qualitat de vida a
partir del seu diagnòstic i gairebé un 40% ha realitzat baixes per incapacitat en
alguna ocasió degut a l’AR. Els cuidadors poden ser formals (professionals), però
majoritàriament les cures són realitzades per la família (més del 80% dels casos),
amics, veïns o altres persones properes.

Els familiars o persones que tenen cura d’un familiar amb AR fan una gran
varietat de funcions domèstiques, socials, financeres, emocionals i d’infermeria
de manera quotidiana o esporàdica. Sigui qui sigui que hagi assumit aquest paper
de forma sobtada o gradualment amb el pas del temps, pot ser que se senti sol,
insuficientment preparat o esglaiat per la responsabilitat. Tenint en compte també
l’estudi internacional RA: Join the Fight. Comprenent l’artritis reumatoide, en
l’àmbit espanyol només un 33% dels malalts (1 de cada 3) afirma disposar de
la informació suficient per controlar correctament la malaltia (quan a Europa el
percentatge seria proper al 75%, és a dir 3 de cada 4 persones). Així mateix, 3 de
cada 5 (60%) creuen de forma errònia que si no tenen dolor, l’AR está controlada;
i 2 de cada 5 (41%) no saben que el mal que causa l’AR en les articulacions és
irreversible. Es veu que hi ha la necessitat latent d’informar, educar, donar suport
i tractar el pacient, sense oblidar del paper essencial que tenen els cuidadors i la
família, ja que pateix una afectació important.

La família absorbeix les cures del pacient, ja sigui un cuidador de manera exclusiva
o la càrrega es comparteix entre els membres més propers del malalt. Tot això
provoca canvis en la quotidianitat del pacient i la família. Per afrontar les cures
la família modula una sobrecàrrega emocional i física, la relació amb el pacient
canvia i les repercussions econòmiques són influents.

En el cas del CAP de Segur de Calafell, es creu que hi ha la necessitat d’elaborar i
desenvolupar un programa d’educació per a la salut dirigit als familiars i cuidadors
de les persones amb AR diagnosticada. Amb aquest programa es vol donar més
informació perquè familiars i cuidadors adquireixin les competències necessàries
per a l’atenció del malalt amb AR. També es busca crear pautes per a l’autocura i
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Trobareu enllaços a
diferents recursos a

l’apartat “Annexos”.

prevenció de la sobrecàrrega física i emocional i conscienciar sobre la importància
d’un estil de vida saludable para prevenir i pal·liar l’artritis reumatoide. Aquest
programa es desenvoluparà com a projecte pilot en el CAP de Segur de Calafell
durant dos anys.

El cuidador de pacients amb AR presenta conseqüències negatives, com la
pèrdua de poder adquisitiu, problemes laborals, aïllament social i sobrecàrrega
emocional. Els resultats apunten cap a la importància de desenvolupar programes
que minimitzin l’efecte de les conseqüències en el cuidador de pacients amb AR.

Recursos
Per promoure en familiars i cuidadors l’adquisició de tècniques per a l’atenció del
malalt, sense deixar de banda l’autocura i aconseguir aplicar canvis per portar un
estil de vida saludable que porti a la prevenció i el tractament de l’AR, es fa un
primer abordatge a escala sanitària per establir contacte amb la població diana
quant a materials, tècnics, personal, espais (infraestructures) i econòmics.

1. Materials: material d’oficina, material per a gimnàstica. Es pot fer recerca
de material a Canal Salut de la Generalitat de Catalunya, material web de
l’Escola Andalusa de Salut Pública...

2. Tècnics: material d’ofimàtica, ordinadors...

3. Personals: cal posar-hi especial atenció per contactar amb personal sanitari
dintre d’un equip multidisciplinar. El millor són especialistes en la matèria
amb habilitats socials.

• Sanitaris dels CAP (metges i equip d’infermeria) en contacte amb els
malalts en l’atenció primària: són la primera elecció per interactuar
amb els familiars i cuidadors explicant l’existència del programa, ja
que són especialistes degudament formats en ciències de la salut.
Ho faran mitjançant una entrevista clínica i, posteriorment, l’equip
d’infermeria farà activitats d’EpS específiques, en format individual o
grupal. Els professionals d’infermeria juntament amb un equip mul-
tidisciplinar donarà continuïtat temporal al programa d’EpS específic
per a familiars i cuidadors. Rebran el suport de fisioterapeutes.

• Preparadors físics: Calafell té moltes activitats gratuïtes de gimnàstica
per a gent gran al municipi (marxa nòrdica, centres cívics...). També hi
ha un centre esportiu. Aquestes activitats es basen en el manteniment
físic de baix impacte, ioga, pilates i aiguagim. Es donarà a conèixer
aquest servei perquè familiars i pacients puguin beneficiar-se del
servei. El representant de l’ajuntament que imparteixen aquestes
classes donarà una explicació de les activitats.

• Professionals especialistes en EpS: es preveu comptar amb l’assessora-
ment de la coordinadora nacional d’artritis que actualment col·labora
amb el projecte SROI-AR, desenvolupat per Weber i promogut per la
farmacèutica Lilly, per definir un abordatge ideal d’aquesta malaltia
dins del sistema nacional de salut que afavoreixi les expectatives i la
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En ciències de la salut no se
sol prohibir res. En el seu
lloc sempre es diu “cal
evitar” o “cal disminuir”.

qualitat de vida de les persones afectades. També es pot contactar amb
Conartritis (coordinadora nacional d’artritis), que ha realitzat diverses
activitats amb malalts amb artritis. Per exemple: No es cuentitis,
es artritis, a l’Hospital Ramón i Cajal de Madrid, i ARropados, al
Caixaforum de Barcelona, així com a Sevilla i Màlaga.

• Associacions: La Lliga de Reumatologia a Catalunya, que actualment
desenvolupa una important tasca donant suport a les persones que
conviuen amb malalties reumàtiques i els seus familiars, pot participar
per donar a conèixer les seves activitats i projectes. Les seus més
properes són a Vilafranca del Penedès i a Reus.

4. Espais (infraestructures): instal.lacions del CAP de Segur, centres cívics i
espais municipals. Es pot estudiar fer activitats vora el mar. Es demanaran
els permisos corresponents.

5. Econòmics: ajuda de diferents associacions, el Departament de Sanitat i
l’ajuntament. Es pot consultar si es poden fer servir recursos de Benestar
Social i/o altres ajudes.

Marxa nòrdica recomanada per a
pacients i familiars d’AR. Font:
Ajuntament de Calafell

Elements afavoridors i obstacles
Com a elements afavoridors (EA) destaquen:

• EA1: Implicació de familiars i malalts d’AR de Segur de Calafell que han
realitzat l’enquesta.

• EA2: Possibilitat de recursos, segons el primer tempteig realitzat.

• EA3: Dieta mediterrània àmpliament acceptada en la població diana.

Exemple d’alimentacio i AR

Una alimentació equilibrada, variada i sana és la més recomanable com a estil de vida
saludable. És bo seguir una dieta mediterrània per la seva varietat i contingut en aliments
amb un alt poder antinflamatori com: fruites, verdures, llegums, fruits secs, llavors i cereals
integrals, a més de peix i oli d’oliva verge extra. Aporta beneficis en el control de pes
i l’aportació vitamínica necessària. Ajuda a disminuir el dolor i la inflamació quan ja es
pateix la malaltia.

Per contra, els aliments que cal evitar són els productes processats, els greixos saturats,
el sucre i les begudes o refrescos ensucrats, els dolços en grans quantitats, el cafè, el te,
l’alcohol i el tabac, ja que poden elevar la inflamació articular i l’obesitat. Les hamburgueses,
el pollastre i altres carns a la graella o fregides a altes temperatures augmenten substàncies
en la sang nomenades AGE (productes finals de glicosilació avançada). Tot i que no hi ha
una correlació directa entre els AGE i l’artritis, s’han detectat nivells alts en els individus
que presenten inflamació.

Per corregir nivells deficitaris de vitamines, poden ser necessaris els complements
si la persona està en un dels grups de risc.

En el V Congrés de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària s’ha destacat la
importància de la realització d’activitats esportives per al desenvolupament físic,
psíquic i social, a més de la gran influència en la prevenció de moltes malalties
com l’obesitat, la hipertensió i la diabetis.
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• EA4: Presència de mar a la localitat que afavoreix les passejades per primera
línia de platja.

• EA5: Realització d’activitats de gimnàstica a la població que es programen
de forma habitual.

Exemple d’evolució terapèutica de l’AR

L’enfocament terapèutic de l’AR ha sofert una gran evolució en els últims temps, ja que s’ha
demostrat que la inactivitat de les articulacions genera en el pacient hipotonia muscular i
pèrdua de rang articular. Això, sumat al dolor (que no desapareix amb aquest repòs), torna
inservible una articulació.

Actualment es fa totalment el contrari. Sempre amb la supervisió de professionals, es
dissenya un programa on es combinen exercicis físics aeròbics i anaeròbics que no siguin
traumàtics per a les articulacions del pacient, però que al mateix temps les potenciïn.
L’exercici pot ajudar a alleujar el dolor, així com a augmentar la mobilitat i la capacitat
funcional de les articulacions. És important mantenir els músculs forts i les articulacions
flexibles i desenvolupar la resistència per a certes activitats, ja que com més forts estiguin
els músculs i els teixits que envolten les articulacions, major serà la seva capacitat de
subjecció i protecció, fins i tot d’aquelles articulacions febles i danyades per l’artritis, a més
de millorar la condició física.

El terapeuta ocupacional brinda pautes de cura de les articulacions quan fa l’adaptació de
l’entorn a les activitats de la vida diària (AVD) i a les activitats instrumentals de la vida diària
(AIVD).

Com a elements obstaculitzadors (EO), hi ha força factors que es relacionen amb
el fet que una persona pugui tenir AR:

Infografia sobre prevenció del tabac.
Font: Generalitat de Catalunya.

Departament de Salut

• EO1: Factors de risc per tenir AR.

Factors de risc

• Sexe. Les dones tenen més prevalença que els homes.

• Edat. Pot produir-se a qualsevol edat, però la seva incidència és més freqüent entre els 40 i
els 60 anys.

• Antecedents familiars. Si un família té AR, es pot presentar risc major de patir la malaltia
(factor genètic).

• Tabaquisme. Fumar augmenta el risc de presentar AR, particularment si hi ha predisposició
genètica, i està relacionat amb una major gravetat de la malaltia.

• Exposició ambiental. Si bé no és segur, l’exposició a alguns elements com ara l’asbest o el
sílice pot augmentar el risc de presentar AR.

• Obesitat. Les persones amb sobrepès o obesitat sembla que tenen un risc lleugerament més
gran.

• Hàbits insaludables: Manca d’exercici físic (si es realitza exercici físic, es millora la
simptomatologia), no fer una dieta saludable (variada, equilibrada).

• Entorn laboral i familiar inadequat. S’ha vist que hi ha algunes ocupacions que afavoreixen
l’aparició d’AR (com les que fan que es dobleguin el genolls).

• Estat d’ànim patològic. Els estats d’ànims positius fan que s’afronti millor la malaltia.

• Fatiga. A nivells superiors de fatiga i estrès, hi ha més risc. S’han de reposar, sobretot en
fases agudes, les articulacions.
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Escala Barthel

Escala amb puntuació utilitzada
per mesurar el grau en què es
poden realitzar les AVD. Si és
inferior a 20, la persona és
considerada com a totalment
dependent.

Problema de salut

Situació que afecta negativament
la persona amb pèrdua de salut i
a la qual es vol donar una
solució.

Necessitat de salut

Diferència entre el que es
considera un estat òptim de salut
i l’estat real de la persona. Es
percep una diferència entre el
que es considera normal i
l’observat o percebut.

• EO2: Poca prevenció per part de la població en la detecció dels primers
símptomes d’AR.

• EO3: Poca prevenció per part de malalts i familiars quan l’AR afecta les
activitats quotidines.

Exemple de suport a malalts d’AR i en activitats de vida diària (AVD)

Les activitats de la vida diària (AVD) inclouen tot allò que les persones normalment poden
fer de forma autònoma, com alimentar-se, banyar-se, vestir-se, rentar-se, arreglar-se o anar
al lavabo de forma independent però que d’altres no poden fer si no és amb ajuda d’algun
tipus de suport (humà o tècnic). Existeixen nombroses escales per mesurar el grau d’AVD,
una de les més utilitzades és l’escala Barthel. El grau en què l’AR afecta les activitats de
la vida diària (AVD) del malalt, el treball i les relacions familiar- pacient o pacient-cuidadors,
depèn en gran part de com de bé puguin fer front a la malaltia. La depressió i l’ansietat són
freqüents, igual que els sentiments d’impotència i baixa autoestima que poden afectar tant
el malalt com les persones properes.

Buscar el suport de persones en la mateixa situació és clau per començar a superar la
malaltia. Les associacions de malalts tenen un paper clau en l’assessorament i el suport
als malalts, les seves famílies i cuidadors. A través d’aquests grups es té accés a xerrades
informatives sobre els diferents tractaments i és possible rebre teràpia psicològica i social
per assumir la malaltia i reprendre la vida des de la nova condició.

Identificació de problemes de salut i necessitats
Dels problemes de salut que afecten les persones malaltes que amb AR destaquen:

• Artritis reumatoide: articulacions sensibles, articulacions calentes, inflades
i rígides.

• Simptomatologia inespecífica:

– Dolor

– Rigidesa

– Inflor

– Deformitat

– Dificultat de moure’s

• Aparició d’altra simptomatologia (per exemple, la síndrome Sjögren)

• Depressió, ansietat

• Transtorns adaptatius

Com que la població diana del projecte no són els malalts amb AR, sinó familiars
i cuidadors de malalts amb AR, cal analitzar els problemes de salut de la població
d’estudi.

Dels problemes de salut que poden tenir els familiars i els cuidadors de malalts
amb AR destaquen:

• Malalties osteomusculars derivades d’una mala higiene postural per l’ajuda
dels familiars amb AR
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• Depressió, ansietat

• Aïllament social

• Fatiga

• Cansament extrem

• Problemes laborals

• Conductes abusives: tabac, alcohol

• Síndrome del cuidador

Síndrome del cuidador

En ocasions, quan el cuidador se sent completament absorbit per la relació amb la persona
de la qual té cura, va aïllant-se a poc a poc i pot desenvolupar l’anomenda síndrome
del cuidador. Aquest trastorn es caracteritza per un estat d’esgotament físic i mental,
acompanyat d’un fort rebuig cap a la persona cuidada, fet que provoca un acusat sentiment
de culpa.

Sovint al cuidador li convé reunir-se amb altres persones que reforcin la seva autoestima i
que l’enriqueixin, així com prendre temps per a si mateix i fomentar l’autocura fent activitats
que li agradin, com descansar i desconnectar.

És convenient tenir en compte els familiars i cuidadors, que són el suport principal,
a més dels testimonis del deteriorament físic i afecció psicològica de les persones
amb AR. Són els que assumeixen les cures quan es presenta la dependència. En
moltes ocasions els cuidadors o familiars no tenen els recursos necessaris per
resoldre amb èxit les demandes i arriben a sentir-se desbordats per la nova situació
que es presenta amb el diagnòstic d’AR. Els cuidadors han de tenir informació i
eines per assumir el paper que els exigeix la malaltia, perquè hauran de prendre
decisions i actuar en conseqüència quan el malalt no pugui fer-ho. També és
important remarcar que el cuidador ha d’aprendre a cuidar-se, a mantenir un estil
de vida saludable, actiu i motivat que li aporti qualitat de vida.

És important veure la necessitat de prestar atenció a cuidadors i familiars, a part de
l’atenció proporcionada a les persones amb problemes de salut mental i atenent a
les seves necessitats individuals. També és important fomentar i donar suport a la
investigació i implantar oportunitats de descans, ja sigui reforçant les famílies per
compartir les responsabilitats de les cures o finançant ajuda temporal professional.

Hi ha moltes maneres de determinar necessitats. Una manera pot ser veure quines
formes hi ha de prevenir la malaltia, conscienciar i conèixer els mètodes d’EpS
que es poden utilitzar (vegeu figura 1.3).
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Figura 1.3. Artiritis reumatoide: identificació problemes
salut

S’ha elaborat un instrument de recollida de dades (vegeu “Instruments d’avalu-
ació”) per passar-ho en les consultes del CAP de Segur de Calafell (Tarragona).
Aquestes entrevistes estan dirigides a familiars de pacients que acudeixen al CAP
manifestant dolor en les articulacions i que estan en procés de proves o anàlisis
per sospites d’AR, que ja tenen un diagnòstic positiu i els familiars o cuidadors.
Aquesta enquesta s’ha utilitzat per comprovar si hi ha necessitat de salut per part
de familiars i cuidadors dels malalts amb AR que tinguin una necessitat de tipus
latent, ja que no la perceben.

Amb les dades recollides, s’ha arribat a la conclusió que la majoria de pacients
i familiars o cuidadors no coneixen bé els símptomes de l’AR, ni tampoc les
prevencions a l’hora de cuidar un malalt amb AR. La majoria dels que busquen
informació a internet sobre la malaltia són dones majors de 45 anys i menors de
60. Un alt percentatge dels enquestats que han buscat informació sobre la malaltia
coneixen l’existència dels mètodes de teràpia complementària per allunyar els
símptomes, però un gran percentatge no els posen en pràctica per por de fer o
fer-se mal, o perquè creuen que no serveix per a res. Els familiars i cuidadors
sovint se senten culpables per no saber com tractar els malalts, cosa que els pot
arribar a provocar depressió.

Establiment de les prioritats

En el cas del projecte de prevenció de l’artritis reumatoide s’estableix les prioritats
pel mètode Hanlon:

1. Component A: Magnitud del problema. Quants individus estan afectats?
Uns 200 aprox.

2. Component B: Severitat del problema. La repercussió del problema sobre
la salut de la persona és molt greu? Com són les taxes de mortalitat i
morbiditat? Produeix incapacitat? Té un elevat cost social? Sí que pot
produir incapacitat i grans costos socials. La morbiditat de les malalties
com l’AR és molt elevada.

3. Component C: Eficàcia dels programes d’intervenció. Es pot modificar el
problema amb els recursos i tecnologies actuals? Sí. En aquest cas s’enfoca
a familiars dels malalts.
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Les metes del diagnòstic de
salut són molt i molt

generals en contraposició
als objectius generals de la
planificació del projecte, on

surten els tants per cent.

4. Component D: Factibilitat del programa d’intervenció. Se segueixen les
sigles PEARL: És pertinent el programa (P)? Econòmicament és factible
(E)? És acceptat per la població, els professionals i les organitzacions (A)?
Es disposa de recursos (R)? És legal i èticament factible (L)? El programa
sí que és factible, la població diana (familiars de malalts amb AR) l’accepta
de bon grat, el CAP té recursos i és èticament factible.

Aquest mètode permet ordenar els problemes assignant-los un valor segons els
resultats obtinguts en la següent fórmula:

Puntuació de prioritat: (A + B) C · D

Amb aquest mètode s’aconsegueix fer un estudi per a avaluar si és factible i pos-
sible afrontar les possibles complicacions d’artritis reumatoide en els cuidadors.
Per tant, aquest projecte seria prioritari.

Determinació de metes

Pel que fa a les metes, en els cas del projecte de prevenció de l’artritis reumatoide
va dirigit a familiars i cuidadors perquè tinguin una bona autocura i una bona cura
dels familiars afectats. Moltes persones quan són coneixedores que un familiar
pateix aquesta malaltia no saben com actuar i tenen sensació de culpa. Es tracta de
proporcionar estratègies adequades per tal que sàpiguen com afrontar la situació
i puguin proporcionar una adequada atenció envers el familiar afectat així com
fomentar la salut pròpia.

Per tant, les metes en aquest projecte són les següents:

• Proporcionar coneixements als familiars sobre la importància de les preven-
cions com a lluita contra la malaltia.

• Promoure estils de vida nutricionals saludables.

• Fomentar l’autocura i autonomia pels malalts afectats d’AR, ja que així el
cuidador disminuirà la càrrega física i mental.

• Fomentar la gestió de les emocions per part dels cuidadors informals de
pacients d’AR.

• Donar eines als cuidadors i familiars de pacients d’AR per fer front a la
malaltia.

Per assolir les metes plantejades s’ha dissenyat una estratègia que inclou diferents
activitats presencials amb l’assessorament de professionals sanitaris, agrupacions,
associacions i fundacions per a malalts i familiars.
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Planificar un projecte és
sinònim de dissenyar un
projecte.

Un projecte de salut és de
caràcter obert. Pareu
atenció perquè poden
haver-hi altres propostes!

1.1.2 Planificació del projecte

Un cop realitzat el diagnòstic, s’inicia la planificació. En aquest cas, es fa a través
de fitxes-projecte i fitxes d’activitats. S’ha de tenir en compte que el projecte ha
d’anar dirigit a la població diana. Per tant, tots els objectius, continguts i activitats
a realitzar van dirigits a aquest tipus de població (familiars de pacients amb AR).

Fitxa-projecte

En una fitxa es plasma de forma visual i senzilla el projecte de salut (vegeu una
proposta possible a taula 1.6).

Taula 1.6. Fitxa-projecte de prevenció d’AR

PREVENCIÓ D’AR

INTRODUCCIÓ

L’artritis reumatoide (AR) és una malaltia inflamatòria crònica que afecta les articulacions. Els símptomes són:
dolor, tumefacció, rigidesa o dificultat de moviment, cansament, sensació de malestar, febre, inapetència i
pèrdua de pes.

És una malaltia que afecta unes 240.000 persones en Espanya, un 0’8% de dones i un 0’2% d’homes,
principalment entre els 45 i 55 anys.

Actualment hi ha en tot el planeta entre 100 i 200 milions de persones que pateixen aquest trastorn.

És més freqüent en dones que en homes i pot aparèixer en persones de qualsevol edat, però és més freqüent
en persones d’edat avançada.

No es coneix la causa principal de l’AR, però els principals factors d’aquesta malaltia són:
• Gens (es transmeten de pares a fills)
• Hàbits insaludables
• Tabaquisme

Amb el projecte “Movem-nos tots!” intentem millorar la percepció de salut de familiars i cuidadors de persones
amb (AR). La finalitat és capacitar els familiars amb les eines necessàries per cuidar dels seus familiars en
l’entorn familiar i proporcionar-los confort i seguretat tot donant eines per gestionar les emocions.

El lloc de l’activitat és el CAP de Segur de Calafell, juntament amb el centre cívic Montse Civit. Es faran una
sèrie d’activitats orientades als familiars de persones amb AR, amb la intenció de facilitar l’accés a la
informació sobre l’artritis reumatoide.

OBJECTIUS (en 2 anys, al CAP )

Objectiu general (mínim 1 de general fins a un màxim de 3)

• Reduir 15% les seqüeles dels malalts amb AR.
• Aconseguir una participació superior al 50% de la població diana al CAP.

Objectius específics

• Aconseguir la formació d’un grup d’associació de familiars de malalts a la zona.
• Augmentar un 50% la implicació de familiars de pacients amb AR en les activitats físiques.
• Eliminar en un 70% aliments processats per mantenir hàbits saludables dintre de l’àmbit familiar.
• Garantir l’atenció psicològica en el 60% dels familiars de pacients amb AR.

ACTIVITATS

• Activitat 1: Taller de maquillatge
• Activitat 2: Somriure per sentir-se millor
• Activitat 3: Tots a una!
• Activitat 4: Taller d’alimentació
• Activitat 5: Conviure amb AR

RECURSOS
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Les activitats del projecte
han de tenir una

metodologia adaptada i
específica per a la població

diana.

Taula 1.6 (continuació)

PREVENCIÓ D’AR

• Materials: Informació web de la Fundació Espanyola de Reumatologia. Vídeo Taller de maquillaje para
pacientes reumáticas, pintallavis, pintaulls, sombra d’ulls, crema base, pinzells, cotó; cadires, taules, enquesta,
plastilina, estoreta elèctrica, paper ,bosses d’aigua, full de les activitats; Pissarra, cartells,fullets, prestatgeria,
estris de cuina, aliments. papers, bolígrafs, roba variada, penjadors, tasses, forquilles, culleres, pinta, raspalls
de dents, botons, llibres, escala petita.
• Tècnics: Retroprojector, connexió wifi, PC, equip de so, mitjans audiovisuals, vídeo, lector vídeo.
• Personal: Esteticista, auxiliar d’infermeria fisioterapeuta, voluntaris de l’Associació de Reumatologia de
Catalunya. Metge reumatòleg, fisioterapeuta, infermer (grau), dietista, psicòleg especialitzat en músicoteràpia,
voluntaris d’associacions, informàtic.
• Espais i econòmics: casal cívic, sala de fisioteràpia. Taller gratuït (l’esteticista és familiar d’una pacient amb
AR i l’auxiliar també). CAP (espai per concretar). Cinema Iris (diferents espais). Activitat sostinguda amb
aportacions i voluntaris.

CRONOGRAMA

Metodologia d’aprenentatge significatiu relacionat amb experiències i vivències (metodologia experencial) amb
perspectiva globalitzadora (es transmet la realitat de forma global, no fragmentada).

• Activitat 1: Taller de maquillatge. 1 sessió 1h (10-11h). Primer divendres de mes.
• Activitat 2: Somriure per sentirse millor. 1 sessió 3 hores (de 10 a 13h). Segon divendres de mes.
• Activitat 3: Tots a una! 1 sessió 2h 45 minuts. (11-13.45h). Tercer dimarts de mes.
• Activitat 4: Taller d’alimentació. 1 sessió 2 h (11-13h). Tercer divendres de mes.
• Activitat 5: Conviure amb AR (11-12h). 4 sessions de 60 min. Primer, segon, tercer i quart divendres del mes
següent.

Les activitats duraran dos mesos: les activitats 1 a 4 durant el primer mes, mentre que l’activitat 5 (que consta
de 4 sessions) es farà al mes següent.

EXECUCIÓ

Lloc on es durà a terme l’execució de les activitats.

Forma de realitzar-lo està concretada a cada activitat.

Planta 0: sala de conferències i audiovisuals. Planta 1: gimnàs i sala de fisioteràpia i rehabilitació. Centre Cívic
de Calafell (a concretar).

“Càmera oculta” activitat 1. Taller de maquillatge
“Càmera oculta” activitat 2. Somriure per sentir-se millor
“Càmera oculta” activitat 3. Tots a una!
“Càmera oculta” activitat 4. Taller d’alimentació
“Càmera oculta” activitat 5. Conviure amb artritis

AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte està detallada al punt “Avaluació”.

És necessària una avaluació final del projecte per revisar tot el treball i una per una totes les fases. És
important comprovar si s’han assolit els objectius i el seu grau de consecució ja que alguns efectes poden
aparèixer a llarg termini. També interessa recollir els resultats no previstos. Per últim, podem valorar el grau de
satisfacció amb enquestes d’opinió adreçades a la població o als diferents participants en el programa.
L’avaluació global és un bon punt de partida per a posteriors programes, introduir mesures correctores i els
canvis oportuns en els casos en què les accions no s’acompanyin dels resultats esperats.

Les particularitats de l’avaluació de cadascuna de les activitats es troben a la fitxa corresponent.

Fitxa-activitats

En el projecte ha d’haver-hi tantes activitats com s’hagi concretat a la programació.
En aquest cas, com que en el projecte d’AR s’han programat 5 activitats, s’han
d’elaborar 5 fitxes d’activitats.

La fitxa d’una activitat d’un projecte de salut consta dels punts següents:

1. Durada

2. Població diana



Educació per a la salut 31 Elaboració de programes d'educació per a la salut

3. Objectius (només específics)

4. Continguts: conceptuals, procedimentals, actitudinals

5. Desenvolupament de l’activitat: execució pas a pas, tècnica educativa

6. Recursos (han de quadrar amb els del projecte, però són més concrets)

7. Execució (“càmera oculta”)

8. Avaluació

Fitxa de l’activitat 1

Taller de maquillatge. Font:
Wikimedia. Augustus Binu

Si llegiu la fitxa del projecte, la primera activitat té el títol de “Taller de
maquillatge”. Cal planificar-la tenint en compte recursos, objectius, continguts,
durada i població diana. S’ha de posar atenció al desenvolupament de l’activitat,
tot especificant la metodologia utilitzada i preferiblement combinant mètodes
directes (sobretot els actius) i indirectes.

La fitxa de l’activitat 1 s’ha planificat de forma senzilla (vegeu taula 1.7).

Taula 1.7. Fitxa-activitat 1

FITXA ACTIVITAT 1: TALLER DE MAQUILLATGE

DURADA

1 h

POBLACIÓ DIANA

Familiars que cuiden pacients d’AR.

OBJECTIUS

• Garantir l’atenció psicològica en el 60% dels familiars de pacients amb AR.

CONTINGUTS

• Conceptuals: El maquillatge com a empoderament
• Procedimentals: Tècniques de maquillatge i gestió de les emocions
• Actitudinals: Empoderament

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1. Metodologia: pluja d’idees + taller + vídeo
2. 15-20 persones. Es faran subgrups de 4-5.
3. Preparació de l’espai.
4. Presentació per part de formador i assistents.
5. Fer una introducció del tema.
6. Explicar l’activitat: Al principi de la sessió es farà una pluja d’idees en què es demanarà quines qualitats té
una persona com Susan Sarandon. Després, es dirà la seva edat i les tècniques que usa per maquillar-se.
Posteriorment, es farà un taller de maquillatge.

7. Avaluació: es demanarà a cada participant que posi una qualitat bona de cada membre del seu grup ara
que ja els coneix (coavaluació). Després, es demanarà que cadascú digui una qualitat bona seva
(autoavaluació). Finalment, es farà una reflexió final i se n’extreuran conclusions. Enquesta, si escau.
8. Comiat i recollida de l’espai, si escau.

RECURSOS

• Materials: informació web de la Fundació Espanyola de Reumatologia, vídeo Taller de maquillaje para
pacientes reumáticas, pintallavis, pintaulls, sombra d’ulls, crema base, pinzells, cotó
• Tècnics: retroprojector, connexió wifi, PC
• Personal: esteticista, auxiliar d’infermeria
• Espais i econòmics: casal cívic, sala de fisioteràpia. Taller gratuït (l’esteticista és familiar d’una pacient amb
AR i l’auxiliar també).
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Taula 1.7 (continuació)

FITXA ACTIVITAT 1: TALLER DE MAQUILLATGE

EXECUCIÓ

La forma de realització queda concretada en l’activitat (desenvolupament). S’actuarà fent realment la tècnica
educativa.

“Càmera oculta” activitat 1

AVALUACIÓ

Es farà una avaluació inicial (paral·lela a la pluja d’idees).

Es registrarà el nombre de participants de l’activitat.

Avaluació formativa: mentre s’estigui fent l’activitat, s’anotaran els adjectius que tenen sobre si mateixes i
sobre la seva autopercepció.

Avaluació sumativa: es realitzarà una coavaluació, ja que cada participant n’avalua una altra i li diu les qualitats
bones que té, fomentant així l’empoderament. Es realitza també una autoavaluació.

Susan Sarandon. Font: Wikimedia

Fitxa de l’activitat 2
La segona activitat programada del projecte té per títol “Somriure per sentir-se
millor”. Vegeu a taula 1.8 la proposta de la seva planificació. Pareu atenció al
títol de l’activitat: és un títol amable, que convida a la seva participació. Darrere
d’aquest títol, en aparença amable, hi ha força continguts a desenvolupar i una
preparació prèvia molt forta per part dels formadors. El somriure és una eina molt
valuosa a l’hora de fer les activitats a EpS.

Somriure és una eina molt valuosa
en EpS. Font: Wikimedia. Eric

McGregor

Taula 1.8. Fitxa-activitat 2

FITXA ACTIVITAT 2: SOMRIURE PER SENTIR-SE MILLOR

DURADA

2 hores

POBLACIÓ DIANA

Familiars que tenen cura de pacients amb AR.

OBJECTIUS

• Aconseguir la formació d’un grup d’associació de familiars de malalts a la zona.

CONTINGUTS

• Conceptuals: Mètodes per tractar el dolor de pacients amb AR. Associacions de familiars d’AR.
• Procedimentals: Tècniques que poden aplicar els familiars als pacients d’AR. ârticipació en grups de treball
d’associacionisme.
• Actitudinals: Respecte als malalts amb AR. Obertura a nous reptes.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
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Vegeu els instruments
d’avaluació al punt “Fase
d’avaluació” (instrument
d’avaluació 2) i a figura
1.10.

Taula 1.8 (continuació)

FITXA ACTIVITAT 2: SOMRIURE PER SENTIR-SE MILLOR

1. Metodologia: Taller
2. 15-20 participants
3. Preparació de l’espai
4. Presentació per part del formador (voluntaris de l’associació de reumatologia) i assistents
5. Introducció del tema a tractar (amb preguntes obertes com a avaluació inicial, per conèixer el nivell de
coneixements de participants). Els assistents repeteixen el nom dels membres que s’hagin presentat abans,
per així anar recordant el noms a poc a poc.
6. Explicació de l’activitat (com es farà, de forma esquemàtica).
6.1. Es reuniran tots els participants a la sala de fisioteràpia, encara que es pot estudiar fer-ho a la vora del
mar. A la primera part el fisioterapeuta donarà uns fulls amb activitats i mètodes per reduir els dolors de les
persones afectades i després explicara el funcionament de l’activitat.
6.2. Els participants es col·locaran en una cadira amb una taula i començaran a fer els exercicis del full que el
fisioterapeuta anirà indicant.
6.3. Primer exercici: amb un tros de plastilina, hauran de posar-hi la mà a sobre i separar i ajuntar els dits
vencent la resistència de la plastilina.
6.4. Segon exercici: amb la mateixa plastilina, hauran de desplaçar el canell i els dits vencent la resistència.
6.5. Tercer exercici: amb la mà a la taula, enlairar individualment cada dit del pla de la taula.
6.6. Quart exercici: portar el dit polze a la base del dit petit.
6.7. Cinquè exercici : flexionar la metacarpofalàngica (MCF) dels dits segon al cinquè mantenint les altres
articulacions esteses sense desenganxar la resta de la mà de la taula.
6.8. Sisè exercici: flexionar la interfalàngica distal (IFD) dels dits segon al cinquè mantenint les altres
articulacions esteses sense desenganxar la resta de la mà de la taula.
6.9. Setè exercici: subjectar un paper entre els dits i impedir que el paper es mogui en estirar-lo amb l’altra mà.
6.10. Vuitè exercici: fer puny, obrir i tancar tot el possible cada mà, sense incloure el dit polze dins el puny.
6.11. Aplicar bosses d’aigua calenta perquè disminueixi la rigidesa en les zones susceptibles.
6.12. Pausa. El formador preguntarà si els assistents entenen la idea de les activitats per a les persones que la
pateixen i respondrà dubtes.
6.13. Aplicar massatge amb oli per destensar i disminuir el dolor i la rigidesa en les zones susceptibles.
6.14. Aplicar estoreta elèctrica a les zones susceptibles d’haver-hi dolor o malestar.
6.15. El formador explicarà que les persones que pateixen la malaltia han de estar actius físicament per
enfortir els músculs i la importància de l’associacionisme com a forma d’intercanvi d’experiències.
6.16. Hauran d’emplenar una enquesta per veure el grau de satisfacció de l’activitat i si han adquirit
coneixements per intentar disminuir el dolor a les persones afectades.
7. Reflexió final i conclusions extretes on tothom ha de dir alguna qualitat positiva de la persona que tingui a la
dreta.
8. Comiat i recollida de l’espai, si escau.

RECURSOS

• Materials: cadires, taules, enquesta, plastilina, estoreta elèctrica, paper, bosses d’aigua, full d’activitats
• Tècnics: equip de so
• Personal: fisioterapeuta, voluntaris de l’Associació de Reumatologia de Catalunya
• Espais i econòmics: centre cívic (sala fisioteràpia). Es pot valorar fer-lo davant del mar.

EXECUCIÓ

La forma de realitzar-lo queda concretada en l’activitat (desenvolupament).

“Càmera oculta” activitat 2

AVALUACIÓ

Aquesta activitat s’avaluarà de tres maneres: inicial, preguntes amb registre i enquestes. Primer es farà una
avaluació incial, després oralment es preguntarà als participants si entenen la idea de les activitats per a les
persones que la pateixen i es resoldran dubtes i, finalment, es completarà un registre.

Amb l’enquesta del final de l’activitat, podrem saber si hem aconseguit els nostres objectius. Algunes
preguntes de l’enquesta poden ser les següents:
• Creieu que els exercicis que us hem ensenyat poden permetre que la persona afectada fomenti la seva
autonomia a l’hora de manipular objectes?
• L’activitat us ha incrementat coneixements per saber disminuir el dolor de les persones afectades?
• L’activitat us ha incrementat coneixements per saber quins mètodes s’han d’aplicar?
• L’activitat us ha incrementat coneixements sobre com s’han d’aplicar els exercicis i els mètodes?

En general, es realitza una avaluació en el moment en què s’acaba l’activitat i una altra passat el temps, per
veure els canvis que han perdurat.

Tots els exercicis han d’estar recomanats i amb el vistiplau del metge o
reumatòleg del pacient amb AR.
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Segons Eurípides, poeta
grec del segle V aC, l’aigua
de mar cura tots els mals.

Exemple de tipus d’exercicis recomanables per a pacients amb AR

La pràctica d’exercicis ajuda a millorar la capacitat funcional, l’autonomia, l’estat de salut
física i l’estat d’ànim. Es recomana:

• Practicar exercici de forma regular.

• Començar per practicar exercici de menor a major intensitat. Començar amb escalfament i
estirament.

• Evitar realitzar exercici d’impacte (córrer).

• Descansar després de cada activitat d’exercici uns 30 minuts. Escoltar el propi cos i adaptar
les necessitats a les manifestacions del cos.

Els tipus d’exercicis recomanables són:

• Exercicis d’amplitud de moviment o elasticitat, ja que redueixen la rigidesa articular. Es
recomanable fer-los cada dia.

• Exercicis de força, ja que fan més forts els músculs. Un exemple són els exercicis isomètrics.

• Exercicis aeròbics, ja que mantenen el cor saludable i ajuden a la pèrdua de pes. Dintre
d’aquests exercicis és recomanable caminar, anar en bicicleta o nadar.

• Exercicis com el ioga, el pilates o el tai-txi són molt recomanables, ja que incorporen exercicis
musculars, amb la relaxació i la respiració. També són molt complets els exercicis aquàtics.

És important tenir en compte que els pacients amb AR poden tenir brots. Si el pacient amb
AR té un brot:

• S’ha de disminuir l’activitat, procurant no estar en repòs absolut, ja que el repòs prolongat pot
atrofiar més la musculatura i repercutir en l’estat de les seves articulacions. El recomanable
és mantenir el màxim nivell d’activitat possible que no causi dolor i malestar, encara que es
tracti d’una activitat molt lleu.

• Cal buscar activitats que no impliquin l’articulació dolorosa.

• Un tipus d’exercicis recomanats són els exercicis isomètrics, basats en la contracció muscular
sense moviment de l’articulació, bons per enfortir la musculatura.

• També són recomanables el ioga,el tai-txi, el pilates i la meditació.

Tai-txi recomanat per AR. Font:
Wikimedia

Ioga. Font: Wikimedia

A banda d’exercicis físics per a pacients amb AR, també es poden donar consells
d’autocura com l’aplicació d’hidroteràpia (calor i de fred) sempre sota vistiplau
del metge. Els exercicis d’hidroteràpia són molt adequats per a les persones amb
AR. A Calafell hi ha un centre esportiu, amb piscines i spa. A més, hi ha el mar,
per la qual cosa es podria practicar talassoteràpia.

Exemple d’hidroteràpia i AR

Hi ha diverses opcions de pràctica d’exercici físic per a la reducció de el dolor i la pèrdua
de mobilitat en pacients amb artritis reumatoide. Entre elles, el medi aquàtic (vegeu figura
1.4) proporciona un entorn segur i ideal per alleujar el dolor i la rigidesa, així com per
millorar el rang de moviment de les articulacions afectades, la força, la flexibilitat, l’equilibri,
la resistència a la realització de tasques quotidianes, la reducció de la fatiga, etc.
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Figura 1.4. Bany terapèutic

Font: Wikimedia

Les característiques particulars de l’aigua provoquen aquesta millora, principal-
ment:

• La temperatura de l’aigua. Permet la relaxació de la musculatura, alleuja el
dolor en les articulacions i millora la flexibilitat, contribuint a la realització
d’exercici físic.

• La disminució de la gravetat i la flotabilitat. Provoquen que el pacient
no hagi de suportar tot el seu pes, això disminueix l’impacte i el dolor i
augmenta el rang de moviment oferint una manera suau d’exercitar músculs
i articulacions.

• La resistència que ofereix l’aigua al voltant de el cos permet millorar la força
muscular mitjançant el moviment. Variant la velocitat i la posició de el cos
en la realització dels exercicis és possible augmentar o reduir la dificultat.

Per tant, tenint en compte els aspectes destacats, i sempre sota l’autorització del
metge, la hidroteràpia sol ser una activitat recomanable per a persones amb AR.
A més, cal ressaltar que per a realitzar exercici físic en l’aigua no cal saber nedar
i es poden realitzar exercicis aeròbics, d’amplitud de moviment i d’enfortiment.

A banda de la hidroteràpia, les caminades per primera línia de mar són molt
recomanables per a pacients amb AR. S’ha vist que les caminades milloren la
mobilitat, la força muscular i les articulacions el pacients amb AR i aquests
poden ser acompanyats pels seus familiars. També afavoreixen la circulació, la
cicatrització i té components psicològics importants.

L’aplicació de calor es beneficiosa per a la rigidesa al matí i el dolor muscular. Es
pot aplicar amb compreses, calor sec o calor humit (vegeu figura 1.5).
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Figura 1.5. ’Hotpacks’ en teràpia per calor

Font: Wikihow

L’aplicació del fred (crioteràpia) es beneficiosa per abaixar la inflamació aguda
d’alguna articulació (vegeu figura 1.6)

Figura 1.6. Execució de l’aplicació tòpica d’agent sòlid (fred) amb una
tovallola

Font: Wikihow

Fitxa de l’activitat 3
A l’activitat 3 es treballa l’adquisició de tècniques i eines en el dia a dia de familiars
i cuidadors per a una bona higiene postural des d’un abordatge polièdric (vegeu
taula 1.9).

Taula 1.9. Fitxa d’ activitat 3 del projecte (“fitxa-activitat 3”)

FITXA ACTIVITAT 3: TOTS A UNA!

DURADA

2h 45 minuts

POBLACIÓ DIANA

Familiars de pacients amb AR

OBJECTIUS

• Eliminar en un 70% aliments processats per mantenir hàbits saludables dintre de l’àmbit familiar.
• Augmentar un 50% la implicació de familiars de pacients amb AR en les activitats físiques.

CONTINGUTS
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Taula 1.9 (continuació)

FITXA ACTIVITAT 3: TOTS A UNA!

• Conceptuals: Estils de vida saludables. L’alimentació saludable. Higiene postural. El treball en grup.
• Procedimentals: Adquisició d’hàbits per modificar estils de vida. Distinció entre els aliments sans i insans.
Aprenentatge de tècniques per treballar en grup.
• Actitudinals: Conscienciar els participants (familiars de pacients amb artritis reumatoide) que amb aquesta
malaltia s’ha de seguir un estil de vida saludable juntament amb exercici, però que aquest estil de vida ja
l’hauria de seguir tothom com a prevenció.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1. Metodologia: Role-playing + taller + fòrum + cartells i fullets
2. 20 persones
3. Preparació de l’espai
4. Presentació per part de formador i assistents. Cadascú portarà al pit un adhesiu amb el seu nom.
5. Introducció del tema
6. Activitat:
6.1. L’activitat estarà dirigida per un formador (metge reumatòleg, infermer amb grau, TCAI). En aquest cas
també es comptarà amb la col·laboració d’altres especialitats com un fisioterapeuta.
6.2. L’activitat consistirà en l’exposició d’una determinada situació a partir d’un role-playing d’alguna situació
personal. Posteriorment, es realitzaran unes preguntes per tal que hi hagi reflexió: Avui he vist la meva parella
que pateix artritis amb una postura no adequada al sofà: Com actuaríeu? Com i què li diríeu? Li hem de dir
quelcom o no? Creieu que tots hauríem de procurar agafar bones postures en el nostre dia a dia? Creieu que
a casa hi ha bons hàbits alimentaris?
6.3. En el torn del participants es reparteix material (cartells, díptics, tríptics) dividint el grup en subgrups més
petits, perquè tothom hi participi. En un fòrum es debatrà fins arribar a una mateixa conclusió. \\7. Resum
global: un dels participants sortirà davant de tothom a una pissarra i exposarà visualment les idees més
importants dels participants. Passar enquestes i recollir-les.
8. Comiat i recollida de l’espai, si escau.

RECURSOS

• Materials: pissarra, cartells,fullets, prestatgeria, taula, cadires
• Tècnics: mitjans audiovisuals
• Personal: metge reumatòleg, fisioterapeuta, infermer (grau), auxiliar d’infermeria (TCAI)
• Espais i econòmics: CAP (espai per concretar) i despeses a càrrec del CAP

EXECUCIÓ

La forma de realitzar-lo queda concretada en l’activitat (desenvolupament). Aquí s’actuarà fent realment la
tècnica educativa.

“Càmera oculta” activitat 3

AVALUACIÓ

Es farà l’avaluació a partir d’enquestes. Aquest mètode dirigit als pacients i amb els seus resultats permetrà
comprovar si s’han assolit els objectius, millorar la qualitat de vida, si els familiars s’impliquen o ajuden... Es
fomentarà la coavaluació.

Observació: es pot avaluar l’activitat també mitjançant l’observació.

Índex de participació de l’activitat: durant la realització de l’activitat s’anotarà amb un registre aquelles
persones que hi hagin assistit.

Per realitzar una observació adequada, cal una graella per anotar i registrar les dades on es contempli tot el
procés des d’aconseguir els objectius fins als recursos necessaris. Tots els paràmetres aniran acompanyats
d’una escala de valoració.

En aquesta activitat s’usa la tècnica del role-playing, ja que en aquesta metodolo-
gia sovint algú quan es posa en la pell d’un altre exterioritza les pròpies emocions
(vegeu figura 1.7).
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Recordeu! Un cartell d’EpS
té un missatge educatiu i

mai és un cartell de
convocatòria. Són cartells

diferents.

Figura 1.7. Execució de ’role-
playing’ per simular un massatge

Font: Wikimedia

Exemple d’higiene postural

És important seguir les indicacions generals d’higiene postural. Per exemple:

• Evitar postures vicioses, cal seure sempre amb l’esquena recta.

• A l’hora d’agafar pesos, utilitzar les articulacions i els músculs més forts mantenint una bona
alineació del cos.

• Evitar postures mantingudes en flexió. Si romaneu asseguts, aixequeu i estireu les cames
freqüentment.

• A l’hora de seure i estar-se en una taula, aquesta hauria de tenir un angle recte de 90º per tal
de recolzar-hi els braços.

• No estar molt temps dempeus ni realitzant moviments repetitius, sobretot amb les mans.

• Es recomana realitzar assegut l’activitat de vestir-se i desvestir-se.

• Fer canvis de posició cada 4 hores.

• Utilitzar un matalàs ferm.

• Tenir una alçada del llit adequada, evitar sobreesforços.

• Per dormir la posició més adequada és decúbit lateral. Se sol desaconsellar decúbit pron en
pacients amb AR, ja que sol provocar tensions en columna cervical i dorsal.

Higiene postural. Font: Wikimedia

Fitxa de l’activitat 4
Per a l’activitat 4 és important primer fer-se amb recursos sobre hàbits dietètics,
sobretot en gent gran que ja està acostumada a una forma de cuinar a casa i
els canvis sovint poden ser font de problemes. Aquí els petis consells entre els
assistents són molt recomanables com a font d’intercanvi d’experiències. Són
útils les web de Catsalut i el Ministeri de Salut (àmbit estatal).

Compra d’aliments al mercat. Font:
Ajuntament de Barcelona

Per realitzar l’activitat 4 (vegeu taula 1.10) prèviament s’han de consultar recursos
sobre hàbits alimentaris recomanables i receptes fàcils, econòmiques i senzilles.
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La classe magistral per si
sola no és un bon mètode
d’EpS ja que no
s’aconsegueixen canvis
efectius de comportament.
Sempre es recomana
complementar-la amb un
altre mètode educatiu.

Taula 1.10. Fitxa-activitat 4

FITXA ACTIVITAT 4: TALLER D’ALIMENTACIÓ

DURADA

120 minuts

POBLACIÓ DIANA

Familiars de pacients amb AR

OBJECTIUS

• Eliminar en un 70% aliments processats per mantenir hàbits saludables dintre de l’àmbit familiar.

CONTINGUTS

• Conceptuals: Recomanacions dietètiques i nutricionals per als malalts d’AR. Hàbits saludables. Aliments i
estris de cuina.
• Procedimentals: Identificació dels aliments saludables. Planificació de les compres per a les diferents
receptes. Seqüenciació a l’hora de fer una recepta.
• Actitudinals: Actitud positiva enfront els hàbits saludables. Respecte per les normes i els companys.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1.L’activitat estarà coordinada per un dietista. Metodologia: classe magistral + taller + fòrum + correu electrònic
2. 15-20 persones
3. Preparació de l’espai (es demanarà permís per fer l’activitat al Cinema Iris ja que disposa de cuina).
4. Presentació per part de formador i assistents: salutació i benvinguda a tots els participants amb una petita
explicació de l’objectiu de l’activitat.
5. Introducció del tema i l’objectiu de l’activitat
6. Activitat:
6.1. Classe magistral: explicació dels aliments més recomanats per controlar la malaltia.
6.2. Consells: imprescindibles per omplir la nevera.
6.3. Taller: exemples de receptes i preparació d’una recepta.
6.4. Animar tots els participants a fer a casa les receptes.
6.5. Fòrum: cada participant ha de dir una recepta, que serà l’escollida per fer-la durant el cap de setmana.
7. Reflexió final i conclusions extretes. Enquesta, si escau.
8. Comiat i recollida de l’espai. En començar la setmana, mitjançant un correu electrònic es demanarà als
assistents si han fet la recepta i què els ha aportat l’activitat.

RECURSOS

• Materials: Estris de cuina, aliments. Taules, cadires, papers, bolígrafs.
• Tècnics: PC per enviar email un cop passada l’activitat
• Personal: Dietista, infermer (grau), auxiliar d’infermeria.
• Espais i Econòmics: Cuina (cinema Iris). Es preveu que estigui finançat pel CAP.

EXECUCIÓ

La forma de realitzar-lo estarà concretat a l’activitat (desenvolupament):aquí s’actuarà fent realment la tècnica
educativa.

“Càmera oculta” activitat 4

AVALUACIÓ

Observació: amb aquest mètode podem valorar l’atenció dels participants al taller, si han agafat notes durant
les explicacions.

Comunicació directa: es preguntarà de forma informal als participants la seva satisfacció i si cal de forma
individual. Anotarem les recomanacions i les observacions que ens informin els participants.

Un cop entrada la setmana, preguntarem a cada participant (via mail o via telefònica, si no en tenen correu), si
ha realitzat la recepta que havia de fet i quines han estat les seves reflexions.

L’avaluació ha de permetre valorar(mitjançant indicadors) en quin grau s’assoleixen els objectius formulats i
implementar les actuacions correctores pertinents en cas que sigui necessari.

En general, es realitza una avaluació en el moment en què s’acaba de finalitzar l’activitat i una altra, passat el
temps, per veure els canvis que han perdurat durant el temps.

El pacient amb AR ha de tenir una alimentació sana, variada i equilibrada. Com
els cuidadors, familiars i/o amics, en la seva gran majoria són persones grans. Per
això s’enfoca l’activitat a aquest grup de població (vegeu figura 1.8).
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Figura 1.8. Alimentar-se bé per envellir amb salut

Font: Generalitat de Catalunya. Canal Salut

Fitxa de l’activitat 5
L’activitat 5 s’ha planificat d’una forma multidimensional i amb visió polièdrica,
enfocant la persona com a ésser biopsicosocial. Es treballen aspectes quotidians,
emocionals i significatius. Es vol donar una visió global al cuidador i que se senti
com a part d’una societat on també hi ha altres persones com ell (vegeu taula 1.11).
L’activitat 5 en realitat engloba quatre petites activitats o sessions.

Exemple d’execució de recepta
saludable ecològica. Font:
Generalitat de Catalunya

Taula 1.11. Fitxa-activitat 5

FITXA ACTIVITAT 5: CONVIURE AMB AR

DURADA

4 sessions de 60 minuts cadascuna

POBLACIÓ DIANA

Familiars de malalts amb AR

OBJECTIUS

• Augmentar un 50% la implicació de familiars en les activitats físiques.
• Aconseguir la formació d’un grup d’associació de familiars de malalts a la zona.
• Garantir l’atenció psicològica en el 60% dels familiars de pacients amb AR.

CONTINGUTS

• Conceptuals: L’artritis reumatoide. Signes i símptomes. Prevenció. El familiar de pacients amb AR.
• Procedimentals: Activitats quotidianes amb impediments (com embenats en dits, mans, colzes, genolls) que
simulin les restriccions físiques que produeix l’AR. Gestió de les emocions com a familiars d’AR.
• Actitudinals: Conscienciació dels participants sobre aquesta malaltia i promoció del desenvolupament de
l’empatia, l’assertivitat, la relació d’ajuda, l’empoderament i la gestió de les emocions.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
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Taula 1.11 (continuació)

FITXA ACTIVITAT 5: CONVIURE AMB AR

1. Tècnica educativa: xerrada, vídeo, Phillips 66, simulació, fòrum, taller, blog, correu electrònic
2. 15-20 assistents
3. Preparació de l’espai
4. Presentació per part de formador i assistents
5. Introducció del tema
6. Explicació de l’activitat (de forma esquemàtica)
• Sessió 1: L’instructor principal començarà amb una petita xerrada sobre l’AR, els problemes físics i
emocionals que aquesta pot provocar en l’afectat en la seva vida diària i l’objectiu d’aquesta activitat. Abans de
procedir a la part activa de la sessió es mostrarà la primera part d’un vídeo. A continuació, es posaran
impediments en mans, colzes i genolls (benes, canelleres, genolleres, etc.) dels participants per poder realitzar
l’activitat. Els assistents se separaran en 6 grups (Phillips 66) que simularan diferents activitats quotidianes
(vestir-se, menjar, escriure, pentinar-se, pujar una petita escala, etc.) durant 6 minuts sota la supervisió dels
instructors que ajudaran que les accions es facin amb cura i respondran els dubtes que puguin sorgir.
• Sessió 2: Es farà la visualització de la segona part del vídeo. Després es farà un petit resum del que s’ha vist
durant la sessió i es preguntarà als participants com se senten després d’haver experimentat les simulacions.
• Sessió 3: Hi haurà un taller de musicoteràpia conduït per un formador. Els assistents es posaran en cercle i
tancaran els ulls. L’instructor posarà música perquè expressin lliurement les seves emocions. En acabar la
sessió es reflexionarà sobre la possible necessitat de tenir atenció psicològica al CAP.
• Sessió 4: Es farà una proposta per promoure l’associacionisme. Un informàtic explicarà com fer un blog de
l’associació: es recopilaran casos reals tot motivant els altres assistents. Se seguirà la tècnica del relat de
marca (storytelling) seguint la metodologia de la bastida (scaffolding).
7. Totes les sessions finalitzaran amb una roda d’intercanvis d’experiències (fòrum) i reflexions de 5 minuts.
8. Comiat i recollida de l’espai, si escau.

RECURSOS

• Materials: roba variada, penjadors, tasses, forquilles, culleres, pinta, raspalls de dents, botons, papers,
bolígrafs, llibres, escala petita
• Tècnics: retroprojector, ordinador, vídeo, lector vídeo, connexió wifi.
• Personal: instructors especialitzats (sanitaris com infermers amb grau, TCAI, fisioterapeutes, psicòleg
especialitzat en músicoteràpia), voluntaris d’associacions, informàtic
• Espais i econòmics: Cinema Iris (diferents espais). Activitat sostinguda amb aportacions i voluntaris.

EXECUCIÓ

La forma de realitzar-la queda concretada a l’activitat (desenvolupament). Aquí s’actuarà fent realment la
tècnica educativa.

“Càmera oculta” activitat 5, que consta de 4 sessions.

AVALUACIÓ

Els instructors avaluaran en tot moment l’activitat per comprovar que els objectius s’han acomplert, a més del
nivell de participació i l’actitud dels assistents en la realització de cada sessió.

Es repartirà una enquesta a cada participant per mesurar el seu nivell de satisfacció amb la sessió i en la qual
puguin oferir suggeriments per millorar les següents activitats.

Índex de participació de l’activitat: Durant la realització de l’activitat es dirà als participants que signin la seva
assistència, ja que en finalitzar les 4 sessions de l’activitat 5 es lliurarà un diploma (per fomentar la motivació)
si tenen més del 75% d’assistència.

L’avaluació ha de permetre valorar mitjançant indicadors en quin grau s’assoleixen els objectius formulats i
implementar les actuacions correctores pertinents en cas que sigui necessari.

Passats 3 mesos, via correu, es preguntarà als assistents si recorden els continguts treballats i si els han estat
útils.

’Storytelling’ o relat de marca

Storytelling és l’art d’explicar una història que arribi de forma emocional a través d’un
relat, ja que així la implicació és major. Persegueix generar una connexió emocional, amb
empatia.

“La gent oblidarà el que vas dir, la gent oblidarà el que vas fer, però la gent mai oblidarà
com la vas fer sentir.” (Maya Angelou 1928-2014).

Gestió de les emocions

Segons l’OMS, “la salut emocional es defineix com un estat de benestar en què l’individu
és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar tensions normals de la vida, pot
treballar de forma productiva i fructífera i es capaç de fer una contribució a la comunitat”.
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Des d’un punt de vista evolutiu, les emocions bàsiques apareixen durant el
desenvolupament de qualsevol persona, independentment de la societat en què es
desenvolupi i protegeixen dels perills que provoquen una amenaça. Cada persona rep,
interpreta i sent de forma diferent l’esdeveniment que provoca l’emoció. Les emocions
bàsiques (seguint a Ekman, 1975) són la por, la ira, el fàstic, la tristesa, la sorpresa i
l’alegria.

Es realitzen molts tallers sobre com gestionar emocions realitzats per especialistes en la
matèria (psicòlegs, psicoterapeutes...). Aprendre a regular i gestionar les emocions és una
part molt important en les relacions interpersonals i de treball. Hi ha diverses tècniques
per gestionar les emocions, com prendre consciència de les emocions (a vegades va bé fer
un diari), acceptar-se, tenir una actitud positiva, regular els sentiments negatius, practicar
l’escolta activa, practicar mindfulness...

Diversos estudis han demostrat que la gestió de les emocions ajuda a:

• Prendre millors decisions.

• Millorar el rendiment en el treball i la productivitat.

• Afavorir les relacions interpersonals i l’empatia.

• Afavorir el benestar psicològic.

• Augmentar la motivació.

Execució d’una activitat de
musicoteràpia. Font: Wikimedia

En l’activitat 5 es fa un recull i una reflexió de totes les activitats anteriors. Des
d’aquesta perspectiva, és una activitat constructivista. Consta de 4 sessions, on
es va treballant de forma gradual la situació del familiar AR des d’una vessant
biopsicosocial. Al final de l’activitat s’intenta fer un blog per a una futura
associació de familiars de malalts AR de la zona.

Exemple d’avaluació

Per a la valoració s’utilitzen enquestes dirigides tant a familiars com a pacients. Es farà
servir com a referent el nombre de casos de pacients que hagin millorat la seva malaltia
i s’hagin implicat en els seus hàbits saludables, i el nombre de familiars implicats en les
tasques apreses en el programa.

Per avaluar tot el procés, tant els resultats obtinguts com els resultats no previstos, farem
trucades periòdiques i jornades de demostració de les tècniques pràctiques per valorar
l’evolució. Per últim, es farà una enquesta a tots els participants sobre el grau de satisfacció
de totes les activitats i així poder valorar mesures correctores i canvis oportuns en cas de
tenir resultats no esperats.

1.1.3 Execució

L’execució engloba la posada en pràctica de tot allò que s’ha planificat. Aquí no
es diu com i quan es fa, sinó què es fa. Hi ha persones que fins i tot graven el que
fan, de forma conscient o no. Per això en moltes ocasions es diu que és com “una
càmera oculta”, on algú extern grava formador i participants: es grava com es fan
les activitats, sovint amb els participants inclosos (havent demanat els permisos
adients).
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L’avaluació que es detalla
en aquest apartat és la del
projecte, degut a la seva
complexitat, ja que
l’avaluació de les activitats
està detallada en
cadascuna de les
fitxa-activitat. Alguns
apartats s’han adaptat
degut a la finalitat didàctica.

Punts comuns en l’execució de les activitats del projecte de prevenció de l’artritis
reumatoide

En totes les activitats d’AR, un cop s’han planificat i s’ha preparat (o demanat permisos
corresponents) la sala o espai, es contempla el següent:

• Presentació tant per part del formador com del familiar. És important que tots dos facin arribar
què esperen de l’activitat, ja que el formador hauria de fer activitats properes i que siguin útils.
A vegades és útil sentir pertinença al grup i que tothom sàpiga el nom dels altres, per això
s’usen adhesius per indicar el nom per tal de ser identificat, per no oblidar-los.

• Petita introducció del tema d’AR que es vol treballar, amb conceptes adaptats.

• Explicació senzilla i motivadora del que es farà a l’activitat.

• Realització de l’activitat de forma ordenada i planificada: que vegin que serà útil, potenciant
tant continguts sanitaris com habilitats comunicatives i socials. Es repeteix més d’una vegada
el missatge perquè quedi clars als participants.

• Petita reflexió del que s’ha après. Hi ha diferents tècniques: una de força utilitzada és la de
fer petits grups i que un portaveu digui la reflexió del grup petit a la resta d’assistents.

• Comiat

• Recollida de la sala, si escau.

Les persones que realitzen l’activitat (l’executen) poden ser aquelles que l’han
planificat, però no sempre és així. Moltes vegades hi ha grups de treball que
planifiquen i contracten persones especialistes perquè facin les activitats que no
han format part del grup de treball de planificació i que només les executen.

1.1.4 Avaluació

En acabar el projecte és el moment d’avaluar els diferents punts d’aquest programa
d’EpS. Des del recull d’informació inicial passant pels objectius del projecte, la
metodologia emprada, les eines, les dificultats detectades, l’avaluació final i les
conclusions.

Amb el programa “Movem-nos tots!” s’ha arribat a diverses conclusions al llarg
de tot el procés de creació, encara que no s’ha posat en pràctica el projecte. El
projecte va dirigit a la població diana (familiars i cuidadors dels malalts d’AR),
que moltes vegades no saben com afrontar els símptomes característics d’aquesta
malaltia i participar en les cures necessàries per ajudar el malalt. Amb el programa
planificat s’han volgut aportar solucions donant informació, eines, recursos i
suport psicosocial perquè puguin respondre a les situacions amb què se solen
trobar en la convivència amb un malalt d’AR.

Durant tot el projecte s’ha fet un recull de dades i valoracions mitjançant enquestes,
qüestionaris,observacions, registres i preguntes directes dirigides a la població
diana. Això ens ha permès obtenir una bona anàlisi de l’acollida de la població
i l’acceptació i implementació del que s’ha après, per així determinar amb
els resultats obtinguts si s’han assolit els objectius principals establert des del
començament, les coses que s’han d’adaptar i millorar per a futurs programes.
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Avalució de la fase de diagnòstic

Cal avaluar cada part de què consta la fase de diagnòstic:

1. Anàlisi de la situació

• Marc referencial

• Perfil epidemiològic

• Recursos

• Elements afavoridors i obstacles

• Identificació de problemes de salut i necessitats

2. Establiment de prioritats

3. Determinació de metes

S’ha buscat informació estadística a escala mundial, europea, nacional, autonò-
mica i local. S’ha buscat informació dels últims avenços tecnològics, articles,
conferències i projectes per estudiar la repercussió de la malaltia en les persones
properes al malalt, els problemes i necessitats de salut.

S’han recollit dades de diverses fonts, però la més genuïna són les dades obtingu-
des del CAP de Segur de Calafell, que és on es durà a terme el projecte dirigit als
familiars d’aquests malalts.

Primer es fa una descripció de la malaltia, des dels seus inicis i la seva evolució
fins a les diferents etapes i el tractament. Es detecta la necessitat de dirigir un
programa d’EpS cap als familiars, que molt sovint manifesten la síndrome del
cuidador. Aquest projecte té per finalitat ser una eina d’ajuda als familiars per
tal que puguin tenir cura d’ells mateixos i puguin preveure diferents dificultats
que patiran els seus malalts d’AR. Un recurs que s’utilitza per dur a terme aquests
objectius són les diferents activitats plantejades amb la seva valoració final de cada
activitat. D’altra banda, un dels recursos importants són els diferents professionals
anomenats en les diferents activitats proposades.

Cuidador. Font: CAP Vallcarca-Sant
Gervasi

Després s’enfoca la cerca d’informació al CAP de Segur de Calafell (Tarragona),
parlant amb metges de capçalera i amb l’equip d’infermeria, que és qui fa el
seguiment dels malalts i coneixen millor el seu entorn. També està previst
contactar amb altres professionals per donar una visió multidisciplinar de la
malaltia, així com el seu tractament. Els professionals proporcionen informació
rellevant sobre les característiques, el nivell de dependència i les necessitats dels
pacients que pateixen AR, i sobretot del paper, la implicació i les capacitats dels
seus familiars com a suport crucial en el tractament.

La idea és que les dades finals siguin obtingudes en la seva majoria directament
de la població diana del programa per mitjà de qüestionaris i enquestes que
proporcionen informació clara i de primera mà si bé en estudis posteriors s’ha
vist la possibilitat d’estudiar casos personals, com si fos una etnografia. Com a
proposta de millora val a dir que només s’ha contactat amb una petita mostra dels
metges i l’equip d’infermeria. Per tant, podria haver algun error de mostreig.
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Respecte a l’establiment de prioritats, és pertinent, així com les metes, replantejar-
les un cop acabat el projecte.

Avaluació de la fase de planificació

Respecte a la fase de planificació s’ha d’avaluar la fase de planificació del projecte
en general i també la fase de planificació de les activitats. Bàsicament, avaluarem
tot allò que està reflectit a:

• Fitxa-projecte

• Fitxa-activitats

Projecte

Cal valorar si és adequada la planificació dels següents punts, tot formulant-nos
preguntes:

1. Introducció: Està ben contextualitzada? Hi ha suficients o potser moltes
dades epidemiològiques? Quines característiques té la malaltia?

2. Objectius: Estan ben formulats? Com es mesuraran?

3. Activitats: Són engrescadores i motivadores per a la població diana?

4. Recursos: N’hi ha prou per dur a terme el projecte? En faltarien alguns?
Quins?

5. Cronograma: Les dates i l’horari són adeqüats?

6. Execució: Les persones que han realitzat el projecte tenen habilitats
socials?

7. Avaluació: Les fases de diagnòstic, planificació, execució i avaluació són
millorables? Com, qui, quan i què s’avalua en aquestes fases? Hi ha
instruments d’avaluació? Quina millora faríem?

Exemple d’avaluació dels objectius

Un punt clau en la planificació d’un projecte és establir els objectius i que aquests siguin
fàcilment mesurables i factibles. S’han de definir instruments d’avaluació dels objectius.

Per exemple: Com es pot mesurar l’índex de participació?

Una possible resposta seria passar una llista d’assistència mentre es realitza l’activitat
en qüestió on els assistents poden signar i es pot veure, dies després, si el tant per
cent d’assistents té a veure amb l’objectiu marcat. Si no s’ha aconseguit, es pot actuar
mitjançant mesures correctores (per exemple, si no s’aconsegueix, es pot trucar a les
persones que no hi han assistit per telèfon per recordar-los posteriors activitats o mitjançant
un correu electrònic de recordatori).

En els projectes se sol fer un seguiment dels objectius, mirant si s’han aconseguit i
reformulant-los al llarg del temps. No solen ser estàtics, ja que es aconseguir una qualitat i
millora contínua dels projectes d’EpS.



Educació per a la salut 46 Elaboració de programes d'educació per a la salut

Els objectius de les
activitats són específics i
sempre han d’aparèixer

també al projecte. Són, per
tant, objectius que surten

per duplicat (al projecte i a
les activitats).

Activitats

En el cas de les activitats cal plantejar si han estat adequades (i si no ho han estat,
s’haurien de replantejar):

1. Durada : La durada ha estat adient? Massa curta? Massa llarga?

2. Població diana: Ha estat ben seleccionada la població diana? Hi havia
interès per part de la població diana per les activitats?

3. Objectius: Estan ben formulats? Estan inclosos dins el projecte? Són
específics per a AR?

4. Continguts: N’hi ah de conceptuals, procedimentals i actitudinals? Són
adients? S’adrecen a la població diana amb un llenguatge comprensible?
El missatge està adaptat als participants?

5. Desenvolupament de l’activitat: Cal explicar com s’executarà, tot dient la
tècnica educativa utilitzada.

6. Recursos: Hi ha prou recursos per dur a terme l’activitat? En faltarien
alguns? Quins?

7. Execució: S’ha realitzat l’activitat de forma entenedora? El missatge ha
arribat? El formador té sòlids coneixements en ciències de la salut? El
formador té habilitats socials?

8. Avaluació: Com, què, quan i qui avalua l’activitat? Hi ha instrument
d’avaluació per a cada activitat? Quines millores pot tenir l’activitat?

Una part important de l’avaluació és comprovar que tots els objectius que s’havien
formulat estiguin representats en alguna de les activitats. Per comprovar-ho, hem
dissenyat una taula on registrar en quina activitat (activitat 1 (A1), activitat 2 (A2),
activitat 3 (A3), activitat 4 (A4) i activitat 5 (A5)) està representat cadascun dels
objectius específics formulats al projecte, sense deixar-nos-en cap (vegeu taula
1.12)

Taula 1.12. Objectius específics i activitats

Objectiu Activitat en què es
treballa

Aconseguir la formació d’un grup d’associació de familiars de malalts a la zona. A2, A5

Augmentar un 50% la implicació de familiars de pacients amb AR en les
activitats físiques.

A3, A5

Eliminar en un 70% aliments processats per mantenir hàbits saludables en
l’àmbit familiar.

A3, A4

Garantir l’atenció psicològica en el 60% dels familiars de pacients amb AR. A1, A5

Quant les tècniques educatives, el més recomanable és combinar tècniques direc-
tes i indirectes i anar variant per no fer-les repetitives i que es treballin de forma
dinàmica (vegeu taula 1.13) tot alineant-les amb els objectius formulats.
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Taula 1.13. Tècniques educatives utilitzades

Activitat Tècnica educativa directa Tècnica educativa indirecta

1 Pluja d’idees, Taller Vídeo (maquillatge)

2 Taller

3 Role-playing, taller, fòrum Cartells, fullets

4 Classe magistral, taller, fòrum Correu electrònic (recepta)

5 Xerrada, fòrum, Philips 66, simulació,
taller

Vídeo, blog (storytelling, bastida), correu

Quant als recursos, també cal comprovar que estan disponibles abans de cada
activitat del projecte. Per aquest motiu, també hem fet una relació dels recursos
emprats i les activitats, per comprovar que no ens deixem res necessari a l’hora de
fer una activitat (vegeu taula 1.14).

Taula 1.14. Recursos i activitats

MATERIALS

A1: informació web de la Fundació Espanyola de Reumatologia, vídeo Taller de maquillaje para pacientes
reumáticas, pintallavis, pintaulls, sombra d’ulls, crema base, pinzells, cotó
A2: cadires, taules, enquesta, plastilina, estoreta elèctrica, paper , bosses d’aigua, full d’activitats
A3: pissarra, cartells, fullets, prestatgeria, taula, cadires
A4: estris de cuina, aliments. Taules, cadires, papers, bolígrafs
A5: roba variada, penjadors, tasses, forquilles, culleres, pinta, raspalls de dents, botons, papers, bolígrafs,
llibres, escala petita

TÈCNICS

A1: retroprojector, connexió wifi, PC
A2: equip de so
A3: mitjans audiovisuals
A4: PC per enviar correu després de l’activitat
A5: retroprojector, ordinador, vídeo, lector vídeo, connexió wifi

PERSONAL

A1: esteticista, auxiliar d’infermeria
A2: fisioterapeuta, voluntaris de l’Associació de Reumatologia de Catalunya
A3: metge reumatòleg, fisioterapeuta, infermer (grau), auxiliar d’infermeria
A4: dietista, infermer (grau), auxiliar d’infermeria
A5: instructors especialitzats (sanitaris com infermers amb grau, TCAI, fisioterapeutes, psicòlegs especialitzats
en músicoteràpia), voluntaris d’associacions, tècnic informàtic

ESPAIS I ECONÒMICS

A1: casal cívic (sala de fisioteràpia). Taller gratuït (L’esteticista és familiar d’una pacient amb AR i l’auxiliar
també.)
A2: centre cívic (sala fisioteràpia). Es pot valorar fer-ho davant del mar.
A3: CAP (espai per concretar). Despeses a càrrec del CAP.
A4: cuina (cinema Iris). Es preveu que estigui finançat pel CAP.
A5: Cinema Iris (diferents espais). Activitat sostinguda amb aportacions i voluntaris.

Exemple d’avaluació de les activitats

• Avaluació inicial: Es farà un recull de tots els ítems de les diferents activitats proposades en
l’inici del projecte dels usuaris a través de les diferents enquestes fetes durant la planificació
del projecte.

• Avaluació de seguiment: Es du a terme durant tot el procés del projecte i amb motiu d’avaluar
el desenvolupament del programa així com l’acompliment de l’equip, les manifestacions dels
participants i la resolució dels problemes a través d’un registre de dades, ítems de seguiment.
Cadascuna de les activitats té una avaluació continuada durant tota l’activitat la qual reflecteix
l’evolució cap a l’objectiu a assolir. Aquesta avaluació de seguiment ha de servir per si s’ha de
dur a terme qualsevol canvi d’activitats, professionals o recursos, per aconseguir que l’objectiu
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Una altra possibilitat
d’avaluar les activitats és

veure una gravació de
l’activitat (amb els permisos

corresponents).

final es pugui dur a terme. Quedarà, d’aquesta manera reflectit, si s’han hagut de fer alguns
canvis, per què s’han de fer o adequar, quins problemes han sorgit, etc.

• Avaluació final: Es farà un qüestionari final on es pugui reflectir en quin grau, s’han aconseguit
els objectius del projecte/programa. També ha de servir per indicar noves inquietuds dels
familiars a partir d’haver fet aquesta activitat. Es farà un recull d’observacions destinades als
professionals que han dut a terme el programa així com als professionals que hi han participat
d’una manera menys directa.

• Avaluació diferida: Es farà un seguiment al cap de setmanes o mesos de l’activitat per veure
quin ha estat el grau d’assoliment dels objectius.

Avaluació de la fase d’execució

En la fase d’execució es mesura com s’ha implantat el projecte, així com cadascuna
de les seves activitats. En el cas de les activitats, poden ajudar les observacions
fetes quan algun professional extern ha entrat a la sala on es feia l’activitat. L’ideal
és poder “entrar” i estar-se com a observador no participant en alguna de les
activitats per veure si s’estan complint cadascuna de les particularitats.

Exemple d’avaluació d’habilitats del formador

El formador és la persona que presenta el tema. És molt important que disposi d’unes
condicions concretes:

• Tenir una forta base en ciències de la salut recolzada per evidències científiques.

• Ser amable, empàtic, assertiu, treballar la relació d’ajuda.

• Adaptar el missatge a les necessitats dels assistents.

• Saber respondre als assistents, a les seves necessitats i els seus interesos.

• Col·locar-se en un lloc on tots els assistents el puguin veure.

• Canviar el to de veu al llarg de l’activitatper captar l’atenció.

• Gesticular, si cal.

Avaluació de la fase d’avaluació

En la fase d’avaluació s’han de tenir en compte tres aspectes:

• Està continguda de forma molt general a la fitxa-projecte i a la fitxa-activitat.

• S’ha de desenvolupar l’avaluació general del projecte perquè hi hagi millora.

• S’han de generar instruments d’avaluació (poden ser del projecte o bé
d’alguna de les activitats).

L’avaluació ha de correspondre a tot el procés de la programació, des del primer
punt de la fase de diagnòstic fins a l’últim punt, que seria la pròpia avaluació (que
també s’avalua). És necessària una avaluació final que revisi tot el treball. És
important comprovar si les fonts de les dades han estat correctes, si s’han assolit
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els objectius generals formulats i el seu grau de consecució. Alguns efectes poden
aparèixer a llarg termini i també interessa recollir els resultats no previstos. Per
últim, cal valorar el grau de satisfacció amb enquestes d’opinió adreçades a la
població diana o als diferents participants en el programa/activitat. L’avaluació
global és un bon punt de partida per a posteriors programes, introduir mesures
correctores i canvis oportuns en els casos en què les accions no s’acompanyin
dels resultats esperats.

En el cas del projecte de prevenció d’AR analitzem les avaluacions ja incloses a les
fitxes de projecte i les fitxes d’activitat, encara que també es pot fer de qualsevol
altre punt (també s’avalua l’avaluació). És important recordar que l’avaluació ha
d’estar relacionada amb els objectius marcats. En aquest apartat sí que s’ha de
posar la prova concreta. Per tant, sí que s’ha de passar un “examen / qüestionari
/ preguntes” en concret a cadascuna de les activitats, i també com a avaluació de
tot el projecte.

En la fase d’avaluació sobretot es valoren els instruments d’avaluació i si han estat
pertinents a partir de preguntes del tipus:

• Les enquestes de satisfacció al final de les activitats són pertinents?

• L’enviament de correus és acceptat pels assistents?

• Tothom té adreça de correu electrònic?

• La via del correu electrònic és àgil?

El nostre programa ha estat orientat i planificat per aconseguir uns objectius
motivats per les necessitats que reflecteix la informació i les dades recollides sobre
la població diana. Per a la consecució d’aquests objectius s’han desenvolupat 5
activitats diferents tenint en compte la població diana a qui va dirigida, així com
l’entorn dels pacients, les seves famílies i el seu estil de vida.

Punts forts

Un dels punts forts del projecte serà la informació de primera mà recollida prèvi-
ament al CAP. El fet de tenir aquesta informació prèviament ajuda a identificar la
forma de millorar la qualitat de vida dels pacients i els seus familiars o cuidadors.

Es realitzen activitats que reforcin:

• Aspectes psicològics dels familiars, com l’empoderament i la gestió de les
emocions.

• Aspectes socials, tot ajudant-los a sentir-se part d’un tot amb l’associacio-
nisme.

• Hàbits i estils de vida saludables: tant en general, com d’alimentació
saludable, manteniment físic aplicant gimnàstica aeròbica i anaeròbica
adaptada i teràpies psicològiques amb eines com el taller de musicoteràpia.
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• Disposició dels pacients i els familiars o cuidadors a la recerca de solucions
per a la situació que els imposa la malaltia. L’ajuda de l’equip de metges
i infermers del CAP de Segur de Calafell, i els formadors també, és una
peça clau per al desenvolupament del projecte ja que aporta una gran dosi
de coneixements i motivació.

Execució de gimàstica per a
cuidadors. Font: CAP Vallcarca-Sant

Gervasi

Punts febles

És possible que apareguin diversos punts febles en el transcurs del programa: un
poden ser els temors que expressen els familiars de causar més dolor quan han de
prendre la iniciativa en l’aplicació de les teràpies de mobilització dels pacients a
casa. També hi ha familiars superats per la situació que genera la dependència del
pacients amb AR en estat molt avançat i amb molta limitació de moviments que,
acompanyat d’altres malalties, fa indispensable el suport psicosocial individual
per acompanyar i donar suport.

En la realització de les dietes i els nous hàbits alimentaris hi ha l’arrelada tradició
de la “cuina de sempre”, que fa difícil la implementació de formes diferents de
preparar els aliments per insípids.

Un altre punt feble poden ser les limitacions de moviments dels pacients en
l’activitat de gimnàstica, ja que hi ha pacients amb AR en estat molt avançat i
amb molta limitació de moviments.

Resultats

Amb aquest projecte, els familiars de malalts d’AR no es trobaran invisibles i
trobaran que una part de la societat dona valor a la seva tasca diària. Es crea una
consciència tant a pacients com a familiars de la importància que més val prevenir
que curar i de tenir en compte els factors associats a l’aparició i progressió de l’AR.
S’explica com els familiars poden ajudar amb una bona alimentació equilibrada i
amb exercici físic, sense oblidar-se d’ells mateixos.

En l’últim any ha augmentat en un 15% dels assistents a el programa gimnàstica
per a gent gran que hi ha a Calafell, Tarragona. L’augment de la participació de
familiars i cuidadors s’ha vist reflectit en l’interès i la implicació durant els controls
de seguiment que porten les infermeres als pacients amb AR en un 21%. Durant
les entrevistes de control als pacients amb AR els familiars i acompanyants han
expressat sentir-se amb més recursos per ajudar i que això els causa menys estrès
i ansietat. Aquesta és una apreciació de les infermeres reflectida en les notes dels
fulls de seguiment. S’ha pogut establir el projecte amb l’equip humà del CAP de
Segur de Calafell i la intenció de mantenir-lo viu, adaptant-lo a les necessitats que
van sorgint en la població diana i els pacients amb AR.

Aspectes a millorar

Cal incidir en aquells pacients amb els primers símptomes d’AR, per prevenir i no
permetre que els símptomes empitjorin, i en pacients amb una AR avançada, per
intentar millorar la mobilitat tot el que sigui possible i alleujar el dolor.
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Vegeu les referències
utilitzades per a la
programació a la secció web
de “Referències”.

En activitats de gimnàstica s’hauria de dividir el grup i les activitats en graus d’AR,
perquè no tots els pacients poden fer totes les activitats a causa de la limitació dels
moviments.

Valoració final

En la valoració final del projecte hi ha diversos punts afavoridors. El principal és
que com a futurs tècnics de TCAI ens ha aportat coneixements i aprenentatge sobre
aquesta malaltia. En l’exercici professional hi ha una gran varietat de recursos i
eines que es poden utilitzar, no només amb els pacients amb AR, sinó amb tots
els pacients en general i les seves famílies. Un malalt és una persona i per aportar
quelcom a les seves cures cal tenir habilitats socials i comunicatives enversa el
pacient i la seva família.

L’avaluació general del projecte és molt positiva. L’equip de les activitats han estat
grans professionals que han aprofitat les iniciatives que aporten al benestar de la
seva població, adaptant-les i integrant-les en el seu funcionament per cobrir les
necessitats sorgides en el transcurs de la tasca.

Respecte als familiars i pacients amb AR de la població, han tingut una gran
disposició per participar en el programa. Han adoptat hàbits de vida saludable
dins les seves possibilitats, cooperat entre si i enfortit els llaços comunitaris.

Instruments d’avaluació

Destaquen els següents instruments d’avaluació del projecte:

• Enquestes de satisfacció al final de les activitats

• Correus electrònics amb enquestes incorporades

• Trucades telefòniques (6 mesos després de l’activitat)

• Registre d’observacions

• Bústia anònima amb suggerències a l’entrada de la sala

• Registre de dades amb les seqüeles dels malalts d’AR a la zona

• Índex de participants a les activitats

• Enquesta sobre la formació d’un grup d’associació de malalts a la zona

• Tant per cent d’implicació de familiars de pacients amb AR en les activitats
físiques

• Enquesta sobre hàbits saludables en l’àmbit familiar

• Registre d’implicació de familiars en les activitats físiques

• Enquesta sobre atenció psicològica a familiars de pacients amb AR

• Previsió de dades per mesurar si s’han assolit els objectius marcats amb
anterioritat.
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En un projecte s’han d’indicar els instruments (“proves buides que es passarien
a la població diana per extraure informació”) corresponents a tot el projecte. Per
exemple, en el cas del projecte de prevenció d’AR s’han fet servir tres instruments
d’avaluació:

• Instrument d’avaluació 1: per identificar els problemes de salut i necessitats
de la població.

• Instrument d’avaluació 2: per avaluar activitats (es proposa activitat 2).

• Instrument d’avaluació 3: per avaluar tot el projecte (de forma global,
general) en format de graella i qüestionari adaptat al projecte.

Instrument d’avaluació 1: recollida de dades per identificar els problemes de
salut i les necessitats de la població (diagnòstic> anàlisi de la situació)

Proposta d’instrument de recollida de dades per identificar els problemes de salut i
les necessitats

Nom del pacient o familiar (parentiu):

Edat:

Sexe: Home - Dona

1. Durant els últims 3 mesos, els símptomes de la malaltia (dolor, molèsties, rigidesa o
inflamació) us ha impedit realitzar tasques que abans fèieu amb normalitat? SÍ-NO

2. Si heu respost SÍ a la pregunta anterior: Durant l’últim mes creieu que aquesta situació s’ha
fet més freqüent? SÍ-NO

3. A causa de la malaltia heu vist afectades les vostres activitats diàries? SÍ-POC-MOLT-NO

4. Participeu d’activitats lúdiques amb amics i familiars? SÍ-NO-A VEGADES

5. Per les afeccions de la malaltia en la mobilitat, qualifiqueu la vostra capacitat (implicació, en
cas de familiar) per fer les següents activitats (0 CAP / amb ALGUNA dificultat (necessiteu
alguna ajuda) / amb MOLTA dificultat (necessiteu força ajuda) / INCAPAÇ de fer-ho (sou
dependents totalment) /

• Vestir-se, cordar-se botons, lligar-se cordons: 0-1-2-3

• Pujar i baixar escales: 0-1-2-3

• Fer el menjar o el llit, netejar la llar: 0-1-2-3

6. Durant l’últim any, en algun moment sus heu sentit psicològicament sobrepassats? SÍ-NO

7. Si heu respost SÍ a la pregunta anterior: Creieu que aquestes sensacions són com a
conseqüència de la malaltia? SÍ-NO

8. Creieu que esteu ben informats sobre la simptomatologia i el tractament de la malaltia? SÍ-NO

9. Heu buscat informació a xarxes socials sobre l’artritis reumatoide? SÍ-NO

10. Coneixeu algun tipus de teràpia complementària per alleujar la simptomatologia de l’AR? SÍ-
NO

11. En cas afirmatiu, feu servir alguna d’aquestes teràpies? SÍ-NO

• Si heu respost SÍ: Quina teràpia?

• Si heu respost NO: Per què?
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12. Creieu que seria útil tenir més informació sobre teràpies complementàries? SÍ-NO

Observacions adients:

Vegeu a figura 1.9 el formulari corresponent:

Figura 1.9. Instrument de recollida de dades

Instrument d’avaluació 2: utilitzat en les activitats (fitxa-activitat)

En el cas dels instruments d’avaluació per a les activitats cal posar qualsevol
instrument utilitzat: des de les enquestes inicials als qüestionaris de satisfacció
passant per observacions, llistats de participació o altres.

Proposta d’instrument d’avaluació per a l’activitat 2

L’avaluació de l’activitat “Somriure per sentir-se millor” consta de 4 etapes amb diferents
instruments d’avaluació: avaluació inicial, de seguiment, final i diferida.

1. Avaluació inicial: oral
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Instrument d’avaluació: diari de registre de les respostes orals

El formador, mitjançant preguntes grupals i personalitzades a l’atzar, valora els
coneixements previs dels assistents.

• Sabeu què és l’artritis reumatoide (AR)? Definiu-la.

• Sabeu si hi ha diferents tipus d’AR? O, altrament, tan sols n’hi ha d’un tipus? Anomeneu-los.

• Què creieu que origina l’AR?

• Creieu que vosaltres, com a familiars d’una persona afectada d’AR, teniu més possibilitats de
contraure aquesta malaltia que no pas una altra amb familiars no afectats?

• Quins símptomes té l’AR segons la vostra experiència?

• Creieu que l’exercici físic pot influenciar a reduir els símptomes?

• En cas afirmatiu, esmenteu algun canvi que hi podria ajudar.

Vegeu a figura 1.10 el formulari per emplenar un registre a mode de diari:

Figura 1.10. Formulari

2. Avaluació de seguiment: oral

Instrument d’avaluació: registre en forma de graella de les respostes orals

Després de la presentació i exposició del tema, i havent dividit els assistents en petits
grups de treball, el fisioterapeuta resol dubtes mentre treballen i, alhora, serveixen per
avaluar l’evolució i l’interès dels familiars entorn de la malaltia. Tanmateix, quan el portaveu
de cada grup exposa les conclusions a la resta dels grups, el fisioterapeuta fa incís en
la importància de la informació entorn de l’AR, per tal d’iniciar el procés d’ajuda cap als
familiars. Segons vagin evolucionant les conclusions, el formador formula preguntes al
portaveu i, si cal, al grup que representa per tal de conscienciar-los de la importància del
coneixement i la motivació encaminats, en última instància, a assolir els canvis conductuals
necessaris per allejar la simptomatologia i reduir les crisis reumàtiques en les persones
afectades d’AR usuàries del CAP. Aquestes preguntes serviran per avaluar el nivell de
competència assolida.

3. Avaluació final: escrita

Instrument d’avaluació: enquesta



Educació per a la salut 55 Elaboració de programes d'educació per a la salut

El formador, mitjançant dos instruments de mesura diferents, valora, per una banda, els
coneixements adquirits (torna a preguntar tot el que havia preguntat inicialment, per veure
si han assolit els continguts) i, per altra, l’execució dels exercicis tot relacionant els objectius
marcats del projecte i de l’activitat. Al mateix temps obtindrà propostes de millora (vegeu
figura 1.11).

• Creieu que la informació facilitada pel formador ha estat un bon punt de partida per
desenvolupar les característiques de la malaltia d’artritis reumatoide (AR)? Per què?

• Creieu que els exercicis pràctics que s’han fet avui a l’activitat han estat prou motivadors
perquè siguin aplicables en el vostre dia a dia?

• Creieu que us ha ajudat estar en contacte amb altres familiars de pacients d’AR? Per què?

• Creieu que pot ser avantatjós reunir-se amb altres familiars per fer associacions? Per què?

Vegeu a figura 1.11 el formulari per a la valoració final:

Figura 1.11. Formulari valoració final

4. Avaluació diferida: trucada telefònica

Instrument d’avaluació: registre de trucades

Al cap de sis mesos de l’activitat, es realitza una trucada telefònica per preguntar si s’ha
creat alguna associació o bé si queden els familiars per parlar entre si.

Instrument d’avaluació 3: avaluació general del projecte (avaluació)

Per avaluar el projecte en general (o global) es pot fer servir qualsevol instrument
que serveixi per avaluar o fer alguna mesura d’alguna de les fases del projecte.
Aquest instrument ha d’anar dirigit als professionals que han format part del
projecte de prenvenció d’AR, com podrien ser metges, infermeres (grau) i auxiliars
d’infermeria.

Proposta d’instrument d’avaluació per l’avaluació global del projecte (procés)

1. La difusió ha estat correcta i s’ha arribat a la població diana?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt
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2. S’han aconseguit els objectius proposats?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

3. Valoreu l’aplicabilitat en el vostre dia a dia l’acció formativa:

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

4. Considereu que el material de suport utilitzat ha estat adequat?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

5. L’ambient de treball us ha resultat satisfactori?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

6. La formació servirà per millorar la vostra pràctica educativa?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

7. Aplicareu els aprenentatges adquirits?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

8. Els continguts abordats han estat adequats per assolir els objectius?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

9. Us ha costat buscar la informació adient?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

10. Heu trobat el suport adient en els altres professionals quan ho heu necessitat?

• Gens
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• Poc

• Bastant

• Molt

11. El treball en si us ha resultat una tasca difícil?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

12. Considereu que ajudareu o informareu més sobre la malaltia la població diana referent?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

13. Altres observacions o comentaris que vulgueu realitzar:

14. Propostes de canvi o millora:

Vegeu a figura 1.12 el document proposta d’instrument d’avaluació per a l’avalu-
ació global del projecte (procés):

Figura 1.12. Proposta d’instrument d’avaluació per l’avaluació global del
projecte (procés)


