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REPTE INICIAL
L’Anna és auxiliar d’infermeria i 
es troba amb la família d’en Pau, 
una persona gran que ha estat 
ingressada a causa d’un infart. 
Arriba el moment en el qual 
en Pau retorna al seu context 
familiar. La seva família està molt 
preocupada i li demana a l’Anna 
consell i orientació. 

Quins factors tindrà en compte 
a fi de ser més eficaç com a 
educadora per a la salut?
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142 9/ Promoció de la salut i programació sanitària

   Conceptes de promoció de la salut 
i prevenció de la malaltia

És difícil definir salut d’una manera exacta i indiscutible, i per això, podem 
trobar-nos diferents definicions de salut. 

L’OMS va definir la salut el 1946 com “l’estat de complet benestar físic, psí-
quic i social, i no només l’absència de malaltia”.

Un aspecte important d’aquesta definició és que té en compte tant la dimen-
sió física com la psíquica i la social de l’individu, aportant un sentit integral 
a la salut. En la recerca dels factors o determinants que influeixen en la salut 
o en la seva pèrdua destaquen els proposats per l’estudi desenvolupat per 
Marc Lalonde, Ministre de Sanitat del Canadà, el 1974. Els determinants de 
la salut, segons Lalonde, són:

La promoció de la salut és el procés que proporciona a les poblacions els 
mitjans necessaris per exercir major control sobre els determinants de la sa-
lut i així poder protegir-la i millorar-la.

L’educació per a la salut és una de les eines fonamentals per a la promoció 
d’aquesta, però no cal oblidar que la promoció de la salut comprèn estratègi-
es multisectorials i contempla més actuacions. 

Així, inclou mesures dirigides tant al medi ambient com a l’individu:

1.

Projecte Greenfacts

www.greenfacts.org 
El projecte Greenfacts pretén 
presentar els informes científics 
sobre salut i medi ambient de 
forma clara i simple a fi que arri
bin a la població no experta.

Prerequisits per a la salut

“La Pau, l‘educació, la vestimenta, 
el menjar, la vivenda, un ecosiste
ma estable, la justícia social i 
l’equitat”. Carta d’Ottawa

– Sanejament ambiental. Mitjançant la higiene de les vivendes i locals públics, en el proveïment d’aigua 
potable, en l’eliminació de residus, en la vigilància de la contaminació de l’aire, etc.

– Higiene alimentària. Amb el control dels aliments, la seva manipulació, etcètera.

– Educació sanitària. Fomentant les conductes positives de salut i el canvi dels estils de vida insans.
– Medicina preventiva. Intervenint sobre les malalties transmissibles, les malalties cròniques, els 

accidents, etc.

En el medi ambient

En l’individu

Depenen de l’estructura biològica i de la constitució de l’individu: genètica, edat i sexe.

Fan referència a l’alimentació, activitat física, oci i temps de lleure, son i descans, higiene, conductes de risc i 
relacions amb l’entorn. Són els que més influeixen en la salut dels països desenvolupats.

És la unitat d’espai ocupada per una població en un moment donat. Comprèn l’ ambient inorgànic i 
inert: factors físics i químics; l’ambient biològic: fauna i flora; i l’ambient social: factors socioculturals, 
socioeconòmics i psicosocials.

Es concreta a través de la seva qualitat, cobertura, accés i gratuïtat.

Biologia

Medi Ambient

Sistema d’assistència 
sanitària

Estils de vida 
o conductes de salut

1

Té cura de la salut bucodental?

L’Artur porta a en Carles, el seu fill de 10 anys, al dentista perquè li realitzin 
una revisió i li detecten diverses càries. Segons l’Artur, tots són molt lla
miners a la família, i a més, tenen “facilitat per patir càries”. Quan li pregun
ten a en Carles quan es renta les dents, ha dubtat una mica, però contesta 
que gairebé tots els caps de setmana.

Quins són els determinants de salut que identifiques en aquest cas?

Casos pràctics
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1439/ Promoció de la salut i programació sanitària

La prevenció de la malaltia comprèn les mesures destinades a evitar l’apa-
rició de la malaltia, com ara la reducció dels factors de risc, prevenció pri-
mària, les mesures destinades a aturar el seu progrés, prevenció secundà-
ria, i les que atenuen les seves conseqüències un cop establerta, prevenció 
terciària.

1.1. Estils de vida

L’estil de vida és un conjunt de comportaments compartits per un grup so-
cial, en un temps històric determinat i en íntima connexió amb les formes, 
condicions de vida i patrons culturals d’aquest grup social.

L’estil de vida és un dels determinants de salut i presenta dues carac-
terístiques importants:

Quan l’individu tracta de modificar la conducta a favor de comportament s 
més saludables, l’entorn, amb els seus aspectes físics, socials, econòmics i 
culturals, pot ser un element afavoridor o entorpidor del canvi. 

Els comportaments de risc són aquells que afavoreixen el desenvolupament 
de malalties i ens fan viure menys o en pitjors condicions. 

Per poder entendre les dificultats que existeixen a l’hora de modificar un 
comportament de risc cal tenir en compte els següents punts:

Biaix optimista

Considerar que els esdeve
niments desitjables són més 
probables i els menys desitjables 
són menys probables dóna lloc, 
des del punt de vista sanitari, a 
una convicció que no contraurem 
una malaltia o no patirem un 
accident, etc.

Consells de salut de la SEMFYC

Organitzacions de professio
nals sanitaris, com la Societat 
Espanyola de Medicina Familiar i 
Comunitària, posen a disposició 
de la població a les seves pàgines 
webs consells de salut sobre 
diversos problemes.
www.semfyc.es/pacientes/ 
cuidarse/consejos-para-tu-salud/

El context en què vivim influeix de manera decisiva en el 
nostre estil de vida. Cal tenir present la gran influència que 
exerceix la publicitat en el consum, els hàbits i l’estil de vida.

Nosaltres podem modificar el nostre estil de vida.Modificable 
per l’individu

Context de l’individu

Tota conducta té una finalitat. Allò que fem, ho fem per un 
motiu i amb un objectiu; existeix, doncs, una intencionalitat, 
encara que la seva funció no sempre resulti evident. Per exemple, 
una persona fuma perquè pensa que la tranquil·litza.

1

Tota conducta implica dues possibilitats contraposades: es pot dur a terme o no. El subjecte tria la conducta que és més congruent 
amb la seva forma de pensar. Això es fa per evitar el malestar psicològic que es produeix quan s’actua en contra d’allò que ens sembla 
correcte. D’un fumador que aprèn que el tabac és perjudicial s’espera que deixi de fumar, però no sempre ho fa perquè es convenç que no 
és tant dolent.

3

La conducta només es pot entendre en el context en el qual 
succeeix, no s’ha de descontextualitzar. Seguint amb l’exemple del 
fumador, molta gent fuma quan surt amb els amics perquè tots 
fumen.

2

2

Un mal hàbit

En Joan fuma des de fa molts anys. El metge li ha tornat a aconsellar que ho deixi, però li costa molt no fumar 
una cigarreta tot fent un cafè, o veient una estona la televisió o quan es reuneix amb els seus amics i tots fumen. 
Aquest cop està més decidit a deixar-ho perquè porta tossint tot l’hivern i es troba cansat. 
Quan en Joan parla amb l’auxiliar d’infermeria, s’adona que fa olor de tabac, i recorda haver-lo vist fumant davant 
de la cafeteria propera al centre de salut.
L’auxiliar d’infermeria ha dit a en Joan que el trucaran per fer-li un seguiment; així s’acostuma a fer amb tots els 
pacients que deixen de fumar. Han passat 15 dies i en Joan segueix fumant. Encara està esperant que el truquin 
per telèfon.

Quins factors afavoreixen o entorpeixen el fet que en Joan elimini aquesta conducta insana?

Casos pràctics
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  Educació per a la salut
L’educació per a la salut és qualsevol combinació d’activitat d’infor mació i 
educació que condueixi a una situació en la qual les persones desitgin estar 
sanes, sàpiguen com assolir la bona salut, duguin a terme allò que puguin, 
in dividual i col·lectivament, per a mantenir-la i busquin ajuda quan la ne-
cessitin (OMS,1983).

L’educació sanitària és un pilar fonamental en les Ciències de la salut i per 
tant és part de la feina del personal sanitari, i en particular, de l’auxiliar 
d’infermeria.

L’educació sanitària ha passat per diferents moments. En el següent requadre 
es mostren les principals característiques de les etapes o genera cions de 
l’educació sanitària:

A l’hora d’estudiar l’educació per a la salut (EpS) es poden formular les se-
güents preguntes: quins són els comportaments que milloren o empitjoren la 
salut? Com es produeixen els canvis de comportament? Com se’n pot facilitar 
l’aprenentatge? Com es transmet millor la informació? 

Per donar les millors respostes a aquestes qüestions col·laboren diferents 
Cièn cies: de la salut, del comportament, de l’educació i de la comunicació, 
que determinen les bases científiques de l’EpS.

2.
Apoderament o traspàs 
del poder sobre la salut

Aquest concepte —encunyat per 
l’OMS (empowerment for health)— 
fa referència al procés mitjançant 
el qual les persones adquireixen 
major control sobre les decisions i 
accions que afecten la seva salut.

Suport documental 
a la promoció de la salut

El Centro Regional de Documen-
tación de Educación Sanitaria de 
la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid ofereix un 
ampli catàleg d’arxius elec trònics, 
cartells, follets, etc., relacionats 
amb l’educació sanitària. 
Es troba a la següent adreça web: 
www.madrid.org/crd_sanidad/

Primera generació Segona generació Tercera generació

Concepte Educació sanitària 
informativa.

Educació sanitària 
centrada en el canvi 
de comportament.

Educació per a la salut 
participativa.

Objectiu Transmetre coneixe
ments.

Modificar conductes. Assolir un canvi social.

Responsabilitat Individual. Individual. Col·lectiva i social.

Determinants 
de la malaltia Factors biològics. Factors conductuals.

Factors socials, cultu
rals i econòmics.

Educació per a la salut

Ciències de la 
salut: medicina, 
salut pública, etc.

Com podem 
canviar les 
conductes i els 
comportaments 
insans?

Ciències del 
comportament: 
psicologia, 
antropologia, 
sociologia

Com s’aprenen 
noves conductes?

Ciències de 
l’educació: 
pedagogia

Quins són els 
comportaments 
que afecten a la 
salut?

Com es transmet 
millor la 
informació?

Ciències de la 
comunicació: 
publicitat
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2.1. Objectius de l’educació per a la salut

Els objectius de l’educació per a la salut són:

2.2. Agents de l’educació per a la salut

Els agents de l’educació per a la salut són les persones que l’han de dur a 
terme. 

La salut és una responsabilitat de tots i en aquest sentit, tots som agents 
d’EpS, però hi ha persones que tenen més oportunitats de transmetre mis-
satges de salut. 

Els principals agents de l’educació per a la salut són els següents:

Xarxa d’Escoles de Salut per 
a la Ciutadania

http://www. escuelas.mscbs.es

Objectius de l’EpS

Promoure noves conductes positives favorables per a 
mantenir i millorar la salut.

Canviar cap a ambients positius que afavoreixin les 
conductes saludables. A Espanya, lleis com la Llei 
Antitabac o la Llei de Prevenció de Riscos Laborals són 
exemples de canvis legislatius que impliquen canvis 
ambientals favorables.

Modificar conductes negatives relacionades amb la 
pèrdua de la salut, eliminant els hàbits insans instaurats 
en la societat i en la seva cultura.

Capacitar a l’individu per a mantenir una actitud 
activa envers la pròpia salut i la salut comunitària. 
El terme que fan servir alguns teòrics és el 
d’empowerment, traduït com “traspàs de poder” o 
“apoderament”.

Qui ens ho diu?

Les persones que més influència 
exerceixen sobre nosaltres són 
les que ens resulten:

– Expertes: ens ofereixen més 
credibilitat.

– Fiables: perquè ens sembla que 
busquen el nostre bé.

– Agradables: en qüestions trivials 
ens influeixen més les persones 
que ens agraden.

La població considera que el personal sanitari és el que més 
coses sap sobre salut i malaltia i que per això pot influir 
de manera important sobre els coneixements, actituds i 
conductes positives i negatives per a la salut dels individus. A 
més, el personal sanitari juga un doble paper com a educador, 
ja que és responsable de dos tipus d’educació:
– L’educació formal: en aquest cas, el rol del personal sanitari 

és actiu, té caràcter intencional i està planificada. 
– L’educació informal: es dóna de forma no intencionada ni 

planificada. El rol del professional és passiu i serveix de 
model d’actuació.

Els professors gaudeixen de nombroses ocasions per exercir 
influències formals i informals. Els infants i joves assimilen 
millor les ensenyances i allò que aprenen és més durador. 
Aquests són alguns dels avantatges dels docents com a 
educadors per a la salut.

La transcendència dels comunicadors resideix en el poder 
que utilitzen. Els seus missatges persuasius arriben a moltes 
persones, a gran distància i en poc temps.

Les associacions, especialment les creades davant de certes 
patologies, tenen una implicació molt directa i són molt actives 
en l’educació per a la salut.

El personal sanitari

Les associacions

Els comunicadors

Els docents
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2.3. Camps d’actuació en educació per a la salut

El camp d’acció de l’EpS és tota la societat, tot i que cada individu ha de rebre 
educació sanitària segons les seves necessitats. Fixant-nos en la situació de 
salut de les persones podem trobar dos grans àmbits d’acció: el de la població 
sana i el de la malalta.

Educació de les persones sanes

Les persones sanes són l’objectiu prioritari de l’educació sanitària. Es pretén 
que les persones arribin a assolir les màximes possibilitats de salut i desenvo-
lupin hàbits i estils de vida saludables. Es pot parlar d’EpS segons el moment 
del cicle vital de la persona: EpS d’infants, d’adolescents, d’adults o d’anci-
ans. Dins de la població sana, l’educació sanitària duu a terme les seves 
intervencions en diferents entorns: 

Educació de les persones malaltes

Les persones malaltes són, en teoria, més susceptibles al canvi. La seva 
motiva ció està clara: recuperar el seu estat de salut. Aquesta receptivitat a 
l’educació sanitària resulta també evident en la família del malalt. L’incon-
venient és que aquests canvis no sempre perduren, ja que, a mesura que 
l’experiència de malatia s’allunya en el temps, es perd la motivació. En el 
cas dels malalts podem establir distincions segons el lloc on es realitzi l’acció 
educativa (hospital, centre de salut, domicili, etc.) o segons el tipus de malal-
tia (aguda o crònica). 

Aquests camps d’actuació es resumeixen en aquest esquema:

Salut dels adolescents

L’adolescència pot semblar una 
etapa de bona salut; malgrat això, 
molts adolescents moren a causa 
d’accidents, suicidis i violència, en
tre d’altres causes. A més, certes 
malalties de l’edat adulta tenen 
el seu origen en els mals hàbits 
adquirits durant aquesta etapa.

A l’escola. A través de 
l’aprenentatge de temes 
transversals, educació per a la salut 
o campanyes de sensibilització.

1

A la comunitat. Amb l’afavoriment d’hàbits de vida sans, informació sobre els riscos i 
motivació pel canvi de comportament, ja sigui en l’àmbit del domicili, dels centres de salut o 
dels llocs de reunió.

3

En el món laboral. Mitjançant la prevenció 
de riscos laborals, treballant sobre la possibilitat 
de patir lesions (accidents de treball) o de patir 
malalties (malalties professionals).

2

Camps d’actuació de l’EpS

Població sana Població malalta

Etapa del cicle vital:
– Infància
– Adolescència
– Joventut
– Adultesa
– Vellesa

Medi:
– Escola
– Ámbit laboral
– Comunitat (llocs de reunió, 

domicili, centre de salut, etc.)

Medi:
– Centres sanitaris (centre de 

salut, hospitals, etc.)
– Domicili
– Associacions, centres de 

dia, etc.

Tipus de malaltia:
– Aguda
– Crònica
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  Models teòrics d’educació per a la salut

Les diferents maneres de planejar la intervenció en l’EpS es recullen en els 
models que apareixen tot seguit.

Model de creences de salut (teoria psicosociològica)

El model de creences de salut explica la modificació de la conducta treballant 
sobre les creences o percepcions que té el subjecte. 

Es fixa en uns criteris que aporten dades sobre la possibilitat que el subjecte 
segueixi o no les nostres pautes educatives:

Models de comunicació persuasiva i de les contingències situacionals 
de Kapferer

El model de la comunicació persuasiva proposa que en aportar a l’indi-
vidu una informació clara i fidedigna amb contingut motivador, es pro-
dueix un canvi d’actitud, que a la vegada condueix a un canvi en el com-
portament. 

Es comprova que algunes vegades no succeeix així per dues raones:

– Els receptors de la comunicació desenvolupen una sèrie de mecanismes 
defensius que els fan insensibles. Un exemple seria el cas del fumador que 
té la informació del mal que produeix fumar, però fa el típic comentari: 
“d’alguna cosa hem de morir”.

– Els canvis d’actituds no sempre comporten un canvi de comportament. 

Kapferer afageix que a fi que es produeixin els canvis de conducta han 
d’existir també uns elements denomi-
nats contingències situacionals, que 
són els següents:

– Acompanyar la informació de les ins-
truccions precises sobre què cal fer 
per modificar els hàbits de vida. 

– Gaudir d’un medi ambient propici. 
– Disposar de recursos de suport per 

als pacients.

A l’esquema s’hi pot veure l’estructura 
del model de Kapferer.

3.

Comunicació per a la salut 
(health communication)

És una estratègia clau destinada 
a informar a la població sobre 
aspectes concernent a la salut i a 
mantenir temes sani taris impor
tants en l’agenda pública.

– Susceptibilitat personal a la malatia que es vol prevenir.
– Gravetat. Efectes físics, psíquics o socials que la malatia pot tenir. 
– Beneficis potencials de les mesures preventives proposades. Si es pensa que són eficaces o 

no per reduïr la susceptibilitat o la gravetat de la malaltia. 
– Obstacles o dificultats. Per exemple, segons sigui el cost econòmic o la incomoditat de les 

mesures que s’han d’adoptar.
– Motivació general sobre les qüestions de salut. 
– Resusceptibilitat a la malaltia. Existeix menor probabilitat que el pacient abandoni el 

tractament si hi ha risc de tornar a patir-la.
– Característiques de la relació pacient-personal sanitari. Si existeix un vincle personal 

sanitari/pacient, és més probable que les nostres pautes educatives s’instaurin.
– Confiança general en el personal sanitari i en l’assistència sanitària.

Criteris sobre la possibilitat que el sujecte segueixi pautes educatives

Motivació
Actituds

Serveis de suport

Instruccions sobre 
com canviar

MISSATGE

Context favorable

CONDUCTA
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Model teòric basat en la política econòmica

Aquest model, clarament crític amb el sistema sociopolític i econòmic ac-
tual, responsabilitza a la societat de les diferents formes d’emmalaltir dels 
seus ciutadans, fins el punt que l’individu és una víctima del sistema i que 
la societat és la veritable culpable de la seva manca de salut. Per això defensa 
que l’educació per a la salut no tindrà èxit si es limita a intentar modificar les 
conductes no saludables sense canviar l’ambient i els factors socioeconòmics 
que hi influeixen. 

Segons aquesta teoria, el poder es concentra en mans d’uns pocs grups socials 
que marquen les maneres de viure i de consumir i, per tant, d’emmalaltir. Influ-
eixen en els estils de vida a través de poderoses campanyes de publicitat enfront 
de les quals l’individu es troba desarmat. Només a través de lleis restrictives que 
protegeixin al ciutadà es podran controlar els efectes d’aquestes classes socials.

Model pragmàtic o multifactorial

No existeix un model ideal d’educació sanitària, però amb les aportacions 
dels diferents models potser podem trobar una més gran efectivitat de l’edu-
cació per a la salut. 

Aquest model multifactorial defensa la necessitat d’actuar per provocar 
canvis en el comportament de les persones, com proposen els models de co-
municació persuasiva i de les contingències situacionals, però intervenint 
simultàniament sobre els determinants socials i econòmics que afecten la 
salut, segons planteja el model politicoeconòmic.

Model de desenvolupament personal i habilitats socials

Gaudir d’un adequat desenvolupament personal i adquirir habilitats socials 
capa cita a l’individu per resistir la pressió social en el desenvolupament 
de conduc tes no saludables i el fa competent per prendre decisions responsa-
bles per al seu benestar. 

Aquest model de desenvolu-
pament perso nal i habilitats 
socials es con sidera decisiu, so-
bretot pel que fa a la prevenció 
de problemes com el consum de 
tòxics, la depres sió, l’aïllament, 
la inadapta ció, les fòbies, etc.; 
per això és un model especial-
ment important a la infància i 
l’adolescència. 

Les activitats d’aquest model 
s’orienten a treballar per assolir 
les següents habilitats:

– Comunicació eficaç.
– Expressió de sentiments.
– Autoestima. 
– Autoconcepte.
– Assertivitat.
– Presa de decisions.
– Resolució de problemes.

Economia política de la salut

Les relacions entre desenvolupa
ment econòmic i desenvolupa
ment de la salut són complexes i 
tenen diverses perspectives:

– El creixement econòmic dóna 
lloc a millors condicions de vida 
i serveis de salut.

– Les millores en salut contribuei
xen a una més gran productivi-
tat dels treballadors i una 
menor demanda de recursos 
sanitaris.

– El creixement econòmic aug-
menta la “càrrega de malaltia” 
(accidents, ambients poc saluda
bles, etc.).

– La distribució irregular dels 
recursos comporta que la salut 
d’alguns millori i la d’altres 
empitjori.
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  Planificació i programació sanitàries

En el llenguatge col·loquial, pla i programa a vegades s’utilitzen indistinta-
men t, però cadascun té un abast diferent i fan referència a diferents nivells 
de con creció. 

Quan es parla de pla es fa referència un projecte global en el qual es recullen 
decisions de caràcter general que expressen les línies fonamentals d’actuació, 
i després, es concreta en un o diversos programes en els quals apareixen, de 
forma detallada i clara, tots els elements de la intervenció.

4.1. Planificació sanitària

Una adequada planificació sanitària ha de seguir una sèrie d’etapes, que 
s’estudien a continuació. 

Anàlisi de la situació

Es tracta de la fase de recollida de dades i interpretativa. 

Per a la recollida de les dades s’utilitzen diferents tècniques: enquestes, 
qüestio naris, observació, estadístiques, investigacions, etc. 

Amb les dades recollides i l’anàlisi dels resultat es detecten:

– Problemes de salut: són els estats de salut deficient.
– Necessitat: és allò que manca a fi que la situació real de salut es corres-

pongui amb l’ideal.

Establir prioritats

El següent pas en la planificació és jerarquitzar els problemes i necessitats 
per poder definir les actuacions preferents. S’utilitza com a criteri de priori-
tat la importància que tenen.

Rere l’estudi de prioritats, se selecciona el problema sobre el qual actuar, 
sempre que la intervenció sigui possible.

4.

Pla de salut

Cada Comunitat Autònoma re
dacta, per a un període de temps 
més o menys llarg, un pla de 
sa lut. Pots localitzar aquests plans 
de salut a les pàgines web dels 
diferents serveis de salut de les 
comunitats autònomes.

Procés de recollida 
de dades

Perfil epidemiològic. Per analitzar amb objectivitat s’utilitzen indicadors de salut.

Recursos. Materials, humans, financers i organitzatius.

Marc referencial. Dades geogràfiques, demogràfiques, socioeconòmiques, culturals, educatives i 
polítiques.

Elements afavoridors i obstacles que existeixen perquè la població estigui sana.

– Extensió: l’amplitud o freqüència amb la que apareix el problema (incidència o 
prevalença). 

– Gravetat: mortalitat, qualitat de vida, producció d’invalideses o limitacions funcionals, 
pèrdua d’anys de vida i riscos per a la comunitat que se’n deriven.

– Transcendència sociocultural: la necessitat que sent la població de solucionar-lo.
– Evolució: la tendència o el desenvolupament natural del problema de salut si no s’hi intervé.

Valoració dels problemes i necessitats
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Determinació de metes

Per desenvolupar un pla és imprescindible que prèviament se’n determinin 
les metes fonamentals i, a més, es plantejaran amb un període de temps més 
aviat llarg. Així, s’hi ha de descriure:

– Les metes o fites ideals: per exemple, millorar l’estat de salut de la pobla-
ció, augmentar l’esperança de vida i els anys lliures d’incapacitats.

– Les grans línies directrius del pla: les estratègies d’actuació. Seguint amb 
l’exemple anterior, una línia prioritària d’actuació podria ser el foment 
dels hàbits saludables en els diferents entorns so cials.

4.2. Programació sanitària

La programació consisteix en organitzar, en el temps i l’espai, les activitats i 
els recursos disponibles a fi d’assolir uns objectius definits en relació amb les 
necessitats d’una determinada població.

Pla Nacional Sobre Drogues

A la pàgina web del Pla Nacio nal 
Sobre Drogues hi trobem eines 
d’informació i conscienciació 
dirigides a qui vulgui conèixer els 
riscos de les drogues i d’altres 
addiccions sense substàncies:
www.pnsd.mscbs.gob.es/

Informació i recursos d’Educació 
per a la Salut

El Ministeri de Sanitat, Con sum i 
Benestar Social ofereix el Sistema 
d’Informació de Promoció i 
Educació per a la Salut (SIPES), 
que té com a finalitat principal 
l’intercanvi d’informació o bones 
pràctiques pel que fa a la promo
ció de la salut:
https:// sipes.mscbs.es/
Algunes comunitats autònomes 
compten amb serveis similars 
com, per exemple, el Sistema de 
Asesoramiento y Recursos en 
Educación para la Salud de Ara-
gón (SARES):
http://saresaragon. blogspot.com/

Els programes han de donar resposta clara a les següents preguntes

Què es vol aconseguir?
Un cop identificada la necessitat, s’ha de definir què pretén el 
programa. Poden ser objectius més o menys amplis, però sempre 
realistes. 

A qui va dirigit? La població diana és essencial per poder decidir els objectius i les 
activitats que hauran i podran dur-se a terme.

Com i amb què es farà? Això vol dir, quins mètodes, mitjans i activitats es proposen. Hauran 
d’ajustar-se als recursos disponibles i a la comunitat de destí.

Qui ho durà a terme? És fonamental que apareguin els responsables i les tasques que 
tenen assignades. 

On s’aplicarà? Cal tenir present el lloc on es durà a terme l’actua ció, pensant en els 
àmbits o camps més propicis per tenir èxit. 

Quan es farà? Cal delimitar la durada del programa i organitzar el temps i els 
moments de l’actuació.

Forma d’avaluar? Respon a què, qui, com, amb què i quan avaluar.

3

Tothom beu

En Carles és un adolescent de 14 
anys. Fins fa poc no prenia alcohol, 
però ara, quan surt amb els amics, 
en pren.
El consum excessiu d’alcohol és un 
estil de vida no saluda ble i força ha
bitual. 

Per les seves característiques, es 
considera el consum d’alcohol entre 
els adoles cents un problema priori
tari? 
Determina quins poden ser els 
facto rs que afavoreixen, faciliten o 
reforcen l’adquisició d’aquest estil 
de vida.

Casos pràctics
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Tot plegat es plasma en un document, el programa, que ha de tenir les se-
güents característiques:

Per dissenyar un programa de salut cal tenir en compte el següent pro cés, 
que no és lineal, sinó circular. A més, s’ha de tornar contínuament als passos 
anteriors per mantenir la cohesió.

Alguns dels programes de salut més representatius, segons la població a la 
que van dirigits, són:

Característiques 
del programa

Proposar solucions 
innovadores o generar 
noves idees.

Prospectivitat

Expressar els resultats 
esperats un cop 
implementat.

Sistemàtica

Ajustarse a una sèrie 
de passos ordenats i 
relacionats entre si.

Flexibilitat 
i dinamismeCreativitat Claredat, senzillesa 

i precisió

Estar obert als canvis 
que el millorin.

Expressar el programa 
de manera concisa i 
concreta.

ÈXIT I FI 
DEL PROGRAMA

Execució

Cronograma Activitats

Recursos

Objectius

Positiva

Modificació 
dels elements 

que fallin

Avaluació

Negativa

Introducció

Població 
diana Infants Adolescents i joves Adults Ancians Dones

Programes 
de salut

–  Vacunacions
–  Accidents domèstics
–  Hàbits alimentaris
–  Exercici físic
–  Salut bucodental
–  Problemes de postura 
–  Habilitats socials, 

emocionals i cog-
nitives

–  Sexualitat/anticoncep
ció/ETS 

–  Addiccions (tabac, 
alcohol i altres)

–  Problemes psicosocials 
–  Trastorns alimentaris 

(anorèxia nerviosa)
–  Seguretat viària 

–  Automedicació
–  Problemes d’es

très/síndrome del 
cremat

–  Salut laboral 
(accidents de 
treball, malalties 
professionals) 

–  Vacunacions en 
l’ancià 

–  Alimentació en 
persones grans-des
nutrició

–  Agudesa visual i 
trastorns auditius

–  Activitat física i lleure
–  Salut mental 

–  Embaràs, part i 
puerperi

–  Lactància materna
–  Climateri 
–  Càncer (de mama, 

úter, pell, etcè
tera)

–  Violència de 
gènere 
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Les fases del disseny d’un programa són les següents:

La introducció recull:
– La descripció del problema: en què consisteix, l’extensió, la gravetat, etc.
– La població diana: és a dir, aquella a la qual es dirigeix l’acció.

Els objectius descriuen el resultat que es busca. Poden classificar-se en objectius generals, que recullen les 
grans línies d’acció, i objectius específics, desenvolupen els generals.
Alguns dels requisits per formular els objectius són:
– Redactarlos amb un verb d’acció. 
– Concreció: que expressi amb exactitud allò que es desitja assolir.
– Claredat: han de ser comprensibles. 
– Mesurables: perquè si són mesurables, seran avaluables.

Les activitats s’ajustaran a les característiques de la població a les que van dirigides: edat, formació, 
motivació, etc., i als recursos disponibles.
El disseny de l’acció suposa decidir en què consistirà, com es durà a terme (ordre, temps, lloc i recursos) i 
especificar les responsabilitats de l’equip.

Els recursos són el conjunt de mitjans materials (finançament i equipaments) i humans necessaris per assolir 
els objectius programats.

Cal establir el temps i ritme d’execució del programa, delimitant-ne l’inici i la fi.

Un cop completades les fases anteriors, arriba el moment de l’execució o de posar a la pràctica el 
programa.
En l’execució dels programes d’EpS, el més important és:
– Disposar de capacitat de treballar en equip.
– Desenvolupar una bona comunicació.
– Fomentar la motivació: procurar que sigui la persona qui esculli canviar.
– Aconseguir que els destinataris s’impliquin lliurement i es coresponsabilitzin en les tasques. 
– Afavorir l’adhesió al projecte. Per assolir això, ajuda mostrar:

• Credibilitat. Per inspirar confiança es buscarà ser percebut com un expert, demostrant coneixement i 
competència en l’àmbit i també, reflectint objectivitat per no transmetre que es persegueix un interès o 
benefici personal.

• Adaptabilitat. Modificar el projecte davant necessitats justificades. 
• Disponibilitat. Estar present i disposat a oferir ajuda i escoltar.
• Actuar amb afabilitat, gentilesa, delicadesa i empatia. 
• Utilitat: oferir solucions, trobar recursos, avaluar per millorar, etc.

Avaluar és emetre un judici segons uns criteris. La finalitat és millorar les actuacions presents i futures. 
L’avaluació ha de ser contínua i cal revisar totes les fases de la programació.
Per descomptat, és necessària una avaluació final per comprovar el grau d’assoliment dels objectius. 
També és útil valorar el grau de satisfacció amb enquestes d’opinió dirigides als diferents participants del 
programa.

Introducció

Cronograma

Execució

Avaluació

Activitats

Previsió de recursos

Objectius

4

Un programa de salut

A totes les persones i especialment als professionals de la salut, com és 
l’auxiliar d’infermeria, els preocupen els problemes de salut de la po
blació. 
En atendre a un pacient, cal tenir en compte que les necessitats seran dife
rents segons es tracti de nens, joves, adults o ancians. 
Consulta algun dels programes que desenvolupi el Servei de Salut de la teva 
Comunitat Autònoma. 

a) Hi ha relació entre els problemes i necessitats de la població i el pro grama 
que proposa el Servei de Salut? 

b) Es recullen els apartats que han d’aparèixer en els programes sanita ris 
(definició del problema de salut, població diana, objectius, etc.)?

Casos pràctics
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1

Una epidèmia mundial

Els estudis epidemiològics demostren tal incre ment en 
el nombre de casos de sobrepès i obesi tat que l’OMS 
descriu la situació com una “epi dèmia mundial”. 
Els principals factors responsables d’aquesta epidè-
mia són el sedentarisme i els mals hàbits en l’ali-
mentació. 
El sobrepès i l’obesitat s’associen a importants tras
torns físics, però també a psicològics i socials com 
són la disminució de l’autoestima, depressió, ansi
etat, alteracions del comportament, fracàs laboral, 
escolar i en les relacions socials. En general, tots 
aquests trastorns suposen una pitjor qualitat de 
vida. 
Aquest problema afecta a tota la població, si bé les 
conseqüències són especialment importants entre els 
nens. A més, l’obesitat que s’inicia a la infantesa té ten
dència a mantenirse durant l’edat adulta, con vertint
se en una malaltia crònica. En analitzar totes aquestes 
dades descobrim la necessitat de prevenir l’obesitat 
infantil. 
Contestant les següents preguntes es pot definir un pla per aquest problema: 
a) És l’obesitat infantil un problema prioritari? Per què? 
b) Quina fita ha de fixar-se en el pla de salut? 
c) Quines estratègies poden proposar-se per solucionar el problema? 
d) En quins llocs caldria actuar? 
e) Quines recomanacions inclouries en un programa contra l’obesitat?

a) L’ obesitat infantil és un problema prioritari a causa de l’extensió del problema: segons els estudis epidemi
ològics existeix un augment de la prevalença d’obesitat; també per la gravetat del problema: alta mortalitat, 
empitjorament de la qualitat de vida, disminució de les capacitats o limitacions funcionals, amb pèrdua d’anys 
de vida i més morbiditat associades al sobrepès. 
Té a més gran transcendència sociocultural, doncs existeix un refús social envers les persones obeses, que se 
senten assenyalades i presenten freqüentment problemes psicològics i de relacions socials; a més, l’evolució 
del problema és la de persistir en el temps. 

b) La meta o fita del pla de salut serà “fomentar una alimentació saludable i promoure l’activitat física per invertir 
la tendència ascendent de la prevalença de l’obesitat”. 

c) La prevenció de l’obesitat infantil pot tenir quatre línies estratègiques: 
– Promoció de la lactància materna. 
– Promoció de l’alimentació saludable. 
– Promoció de l’activitat física. 
– Intervenció enfocada a la família. 

d) Els llocs on es pretén actuar: 
– Els centres d’atenció socioeducativa. 
– Els centres escolars. 
– Els serveis sanitaris. 
– Els municipis i moviments associatius. 
– L’àmbit laboral i les empreses. 
– Els mitjans de comunicació. 

e) Les principals recomanacions que s’inclouran en activitats contra l’obesitat seran seguir una dieta saludable i 
realitzar exercici físic de forma habitual.

A la pràctica
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Amb el següent diagrama, repassa conceptes fonamentals d’aquesta unitat:

ResumeixResumeix

Més activitats a la 
teva versió digital

EpS

Objectius

Camps

Agents

Programes 
d’EpS

1.  Quina és la definició clàssica de salut de l’OMS?

2.  Anomena els grups de determinants de 
salut segons Lalonde i posa’n un exemple de 
cadascun.

3.  Diferencia entre prevenció primària, secundària 
i terciària. Explica-les amb un exemple per a 
cadascuna.

Conceptes de promoció 
de la salut i prevenció 
de la malaltia

4.  Què s’entén per estil de vida? Posa tres 
exemples sobre estils de vida que afavoreixin 
la salut i uns altres tres que hi influeixin 
negativament.

5.  Quin paper juga l’auxiliar d’infermeria com a 
agent d’EpS?

Educació per a la salut

ResolResol
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1.  Cerca o confecciona un qüestionari d’hàbits i 
estils de vida. Aplica’l a un company de classe o 
a una altra persona del teu entorn. Analitza les 
dades recollides. 
Si trobes algun hàbit no saludable, dissenya una 
activitat de promoció de la salut amb l’objectiu de 
modificar-lo. A la Unitat 10 es mostren diferents 
mètodes d’EpS que et poden servir de guia.

2.  Molts dels programes destinats a la infància es 
dirigeixen a la prevenció de riscos domèstics i 
accidents infantils. L’atenció se centra en diferents 
problemes, perquè els riscos canvien segons 
l’edat del nen.
Cada alumne buscarà alguna d’aquestes 
campanyes de prevenció infantil i les posaran en 
comú a classe i per grups es classificaran segons 
l’edat a la que corresponguin.

3.  La Plataforma Europea d’Acció sobre Alimentació, 
Activitat Física i Salut ha promogut actuacions 
com ara la promoció de l’esport a les escoles, 
la prohibició de la publicitat de begudes 
ensucrades dirigides als nens, una millor 
informació nutricional en restaurants i, a més, les 
etiquetes d’informació nutricional dels productes 
alimentaris detallaran el valor energètic i els 
nivells de grasses (totals i saturades), hidrats de 
carboni (sucre), proteïnes i sal. 
Comprova i exposa a classe si aquestes 
mesures es compleixen en el teu entorn. Per 
fer-ho, estudia les etiquetes d’algun producte 
alimentari, fixa’t si es respecten les limitacions 
pel que fa a la publicitat dirigida als nens, si 
hi ha informació a les cartes dels restaurants 
o quines activitats de promoció de l’esport es 
realitzen.

10.  Anomena les característiques que han de tenir 
els programes de salut.

11.  Quins són els requisits per redactar els objectius 
d’un programa?

12.  Com han de ser els recursos a fi que no fracassi 
la programació?

13.  En quin moment cal realitzar l’avaluació d’un 
programa de salut?

14.  Explica en què consisteix un cronograma.

15.  Quines característiques de l’equip afavoreixen 
l’adhesió dels participants al programa?

6.  Realitza un resum que reculli i expliqui els models 
teòrics d’educació per a la salut.

7.  Entenent la indefensió apresa com un estat 
psicològic que es dóna generalment quan el 
subjecte percep o creu que els successos són 
incontrolables, que no pot fer res per canviar-los 
i que existeix independència entre la resposta 
voluntària i el resultat (Seligman, 1975), quin 
model dels exposats seria l’adient per a superar 
aquest estat definit per Seligman? Què aportaries 
per a contrarestar-lo?

Models teòrics de l’EpS

8.  En la planificació sanitària, quins criteris es 
valoren per establir la importància d’un problema 
de salut?

9.  Recull en un esquema els apartats que han 
d’aparèixer en una programació.

Planificació i programació en EpS

i Practicai Practica
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Posa’t a provaPosa’t a prova
 6. Quins criteris es poden utilitzar per 

determinar la prioritat d’un problema? 
a. Extensió i percentatge de la població que 

presenta el problema. 
b. Gravetat del problema. 
c. Transcendència sociocultural i evolució natural. 
d. Són correctes a, b i c. 

 7. Què són els objectius? 
a. Allò que es vol assolir. 
b. Els mitjans que s’utilitzaran. 
c. L’equipament necessari. 
d. L’organització del temps. 

 8. Com han de ser els objectius? 
a. Concrets. 
b. Clars. 
c. Mesurables. 
d. Són correctes a, b i c.

 9. Com ha d’actuar el personal sanitari en la 
implantació d’un programa d’EpS?
a. Insistint en les errades que es cometen més 

que en els punts positius.
b. Presentant-se com un col·laborador.
c. Imposant les mesures d’educació. 
d. Oferint dades subjectives. 

10. Indica quines afirmacions sobre els 
programes són certes: 
a. Únicament s’avaluen els resultats. 
b. La població diana són les persones que els 

executen. 
c. Per desenvolupar-los només es necessiten 

recursos econòmics. 
d. Cal establir un cronograma.

 1. Quins factors influeixen més en la salut? 
a. Els biològics.
b. Els hàbits i estils de vida. 
c. Els mediambientals. 
d. El sistema sanitari

 2. Quin tipus de prevenció és el raspallat dental 
adequat? 
a. Prevenció primària. 
b. Prevenció secundària. 
c. Prevenció terciària. 
d. Prevenció quaternària. 

 3. Quin model d’EpS diu que cal aportar una 
informació clara i fidedigna? 
a. Model de creences de salut. 
b. Model de comunicació persuasiva. 
c. Model politicoeconòmic. 
d. Cap dels anteriors. 

 4. Quines Ciències intervenen en l‘EpS? 
a. Ciències de la salut. 
b. Ciències de l’educació i la comunicació. 
c. Ciències del comportament. 
d. Són correctes a, b i c.

 5. Segons el model de creences de la salut, 
quins són alguns dels criteris que influeixen 
sobre la possibilitat de seguir les pautes 
educatives? 
a. Susceptibilitat personal i gravetat del pro-

blema. 
b.	Beneficis	potencials	i	obstacles	o	dificultats.	
c.	Motivació	i	confiança	
d. Són correctes a, b i c.

L’auxiliar d’infermeria és un dels principals agents de l’educació per a la salut. Aquesta serà realment 
efectiva si l’auxiliar està convençut de la seva utilitat i està correctament preparat, fet que requereix que 
actualitzi permanentment els seus coneixements i conegui les seves funcions específiques. 

Atenent al contingut estudiat a la unitat, elabora una llista de factors de la situació de l’Anna, 
com a auxiliar d’infermeria, que podran ajudar-la en la seva tasca d’educadora per a la salut i 
identifica si n’hi ha algun que no sigui tan favorable.

Completa el repteCompleta el repte
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