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IV Curs de formació bàsica per a agents 
comunitaris de salut  

 

 
 

Barcelona, 07, 14, 28 d’octubre, 04, 18 i 25 de novembre de 2011 
de 16:00 a 20:00 hores 

 
 
DIRECCIÓ/COORDINACIÓ 

 

Jordi Gómez Prat, metge/director UMTSID. l’ICS  

Hakima Ouaarab ,infermera / Coordinadora servei salut comunitària UMTSID. ICS 

Isabel Claveria Guiu, infermera de la  UMTSID. ICS.  
 

Dolors Muñoz Martínez, Institut d’Estudis de la Salut  
 
 
SECRETARIA 

 
Ousseynou Niang, agent comunitari de salut . UMTSID. 

Emilia Martinez Cabello, IES  

 

ADREÇAT A 

 

Mediadors culturals amb formació prèvia que estiguin treballant amb col·lectius 

d’immigrants en l’àmbit sanitari.   

 

LLOC DE REALITZACIÓ 

 

Aula de formació del Cap de Drassanes, planta baixa                                             

Av. de les Drassanes, 17-21 

08001 Barcelona 

 
Activitat organitzada per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES) i la Unitat de Medicina 
Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) de l’ Institut Català de la Salut ICS) 
en col·laboració amb la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos 
Sanitaris del Departament de Salut 
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PRESENTACIÓ  

 

En les últimes dècades ha augmentat el número de persones immigrades que han anat arribant 

als països europeus i que han convertit estes societats en plurals i diverses. Esta elevada taxa 

d’immigració suposa un enriquiment cultural, malgrat tot, també apareixen barreres 

lingüístiques i culturals que dificulten les tasques professionals, fent necessari el  plantejament 

de noves actuacions en l’àmbit soci/sanitari.  

La figura dels agents comunitaris de salut és fonamental per la seva capacitat d’implicació i 

intervenció en les comunitats immigrants; el seu treball no només es limita a la traducció i/o la 

mediació entre els nouvinguts i els diferents serveis soci/sanitaris sinó que la seva incidència es 

troba en les tasques de prevenció i sensibilització a nivell comunitaris. Això junt amb el 

coneixement de la cultura d’acollida i la del nouvingut els converteix en facilitadors a l’hora de 

construir estratègies conjuntes entre la comunitat immigrant i els diferents serveis. 

 Des de l’any 1994, el programa de salut comunitària de UMTSID de l’ICS ha dut a terme 

formació d’equips d’agents comunitaris de salut de diferents comunitats d’immigrants. 

La gran diversitat cultural així com les condicions precàries en las que viuen alguns de aquests 

col·lectius, fa que sigui necessari desenvolupar estratègies per adaptar i ampliar les  

intervencions a nivell de: 

 La prevenció i la sensibilització  de malalties com la tuberculosis, el VIH/SIDA, les 

malalties de transmissió sexual i la malaltia de Chagas en els col·lectius de persones 

immigrades en situació de vulnerabilitat.  

 La dinamització comunitària per a l’ implicació de les persones i la  comunitat en la 

realització de programes de salut que posteriorment seran portats a terme per les 

mateixes associacions i entitats d’immigrants. 

Aquest curs es contempla  dintre de les activitats del Servei de Salut Comunitària de la 

UMTSID amb la finalitat de capacitar nous agents comunitaris de salut mitjançant els 

coneixements i experiències fins ara desenvolupats en l’àmbit del treball de la interculturalitat i 

la salut comunitària  

 

OBJECTIU FORMATIU 

 

Formar i capacitar agents comunitaris de salut, donar-los  les eines per a treballar conjuntament 

amb els professionals sanitaris que atenen poblacions immigrants amb la finalitat d’afavorir les 

intervencions de prevenció i reforçar el maneig de algunes malalties a nivell individual i 

comunitari. 
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OBJECTIUS PEDAGÒGICS  

 

 Al finalitzar el curs l’alumne haurà de ser capaç de: 

1. Fer servir els coneixements adquirits per a treballar conjuntament amb els 

professionals sanitaris i les comunitats en programes específics de promoció de la 

salut. 

2. Identificar les necessitats d’ordre sanitari dels col·lectius immigrants. 

3. Establir la comunicació entre el personal sanitari i els usuaris dels col·lectius 

immigrants. 

4. Conèixer diferents estratègies de salut comunitària i les tasques dels agents 

comunitaris de salut en el context soci sanitaris multicultural.  

 

METODOLOGIA  

 

La matèria del curs es  presenta mitjançant xerrades /debats conduits i dinamitzats per experts 

en estratègies del treball comunitari i competències transculturals. 

Es treballen estratègies de procés i implementació en grups tutelats. 

Al finalitzar el curs els grups han d’exposar  les estratègies treballades. 

Es fa entrega d’un certificat d’assistència. 
 
 

 
PROGRAMA   

 

Presentació del programa de formació i dels assistents 

Formació  dels grups (4 de 5 o 6 persones) i  tria del tema del problema de salut  per treballar 

en grups.       

       

Mòdul I : Els determinants de la salut. Diferent models de figures d’intervenció 

comunitària 

Sessió teòrica : La salut de les persones i els seus determinants. Detecció i anàlisis de les 
necessitats de salut. 
Diferent models de figures d’intervenció (mediador, traductor, agent comunitari de salut...). 
Descripció del rol i tasques del ACS en diferents àmbits ( centre d’atenció primària,  comunitat, 
hospitalari, grups de risc...). 
 

Treball de grup  
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Mòdul II:   Metodologia de l’educació per la salut 

Sessió teòrica: Metodologia de l’educació per la salut. Estratègies de prevenció.  

 

Treball de grup  

 

Mòdul III:  Estratègies de mobilització comunitària  

Sessió teòrica: Tècniques de comunicació. Principis educatius per la transmissió de missatges. 

Negociació. Tècniques d’informació – educació - comunicació, sensibilització i recursos per a 

l’aprenentatge. “Counselling”. Grups focals, jocs de rol... 

 

Treball de grup  

 

Mòdul IV: Abordatge comunitari i estratègies d’intervenció 

Sessió teòrica: Abordatge comunitari i estratègies d’intervenció de l’agent comunitari de salut 

front la prevenció. Diferents percepcions culturals en l’àmbit de la salut. Comunitat d’Àsia. 

Comunitat  Magrebí. Comunitat d’Àfrica Subsahariana. Comunitat d’Amèrica Llatina. Comunitat 

d’ Europa de l’Est . El treball comunitari amb immigrants (projecte integrador i de diàleg entre 

cultures). 

 

Treball de grup  

 

Mòdul V: Adquisició d’habilitats per el us de material educatiu 

Sessió participativa  Dinàmiques de treball i estratègies d’intervencions amb grup en situació de 

vulnerabilitat. Experiències dels agents comunitaris de salut en diferents projectes de promoció 

de la salut. Presentació de recursos i material existent  per promoure la salut preventiva, 

adaptats a les necessitats dels  diferents col·lectius d’immigrants. 

Planificació de les estratègies. Muntatge i gestió d’un projecte de salut comunitària. 

 

Treball de grup  

 

Mòdul VI:Sessió d’avaluació 

Exposició dels treballs de grup 

Avaluació Conjunta 
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CRONOGRAMA  

 

DIES  DOCENTS HORARI 

 

MODUL I  

07 d’octubre 2011 

 

Treball de grup 

Isabel Claveria 

Hakima Ouaarab 

 

         16h          a     17h 

         17:15h      a     20h 

 

MODUL II  

14 d’octubre 2011 

 

Nuria Serre 

 

Treball de grup 

 

16h           a     17:30h 

          17:45h      a      19h 

          19h           a      20h 

 

MODUL III 

28 d’octubre 2011 

 

 

 

Addou Mawa Ndiaye 

Treball de grup 

 

            

           16h         a     18:45h 

           19h         a      20h 

 

MODUL IV 

4 de novembre 2011 

 

 

Hakima Ouaarab 

Treball de grup 

 

 

16h        a     18:45h 

           19h         a      20h 

 

MODUL V 

18 de novembre 2011 

 

Ousseynou  Niang 

        Jose Santos 

Treball de grup 

 

 

           16h        a       17:45h 

           18h        a      19h 

           19h        a       20h 

 

SESSIÓ 

D’AVALUACIÓ 

25 de novembre 2011 

 

Equip docent i directiu ( per 

presentació treballs) 

Clausura 

 

           16h        a       19h 

           19h        a        20h 

 

Tots els dies 

 

ACS de UMTSID/ETIS 

Tutors dels grups 

 

 

           16h         a        20h 
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