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SALUT 

• L’OMS diu que la salut és un estat complert de 
benestar físic, mental i social i no només 
l’absència de malaltia (1946), però també la 
capacitat de desenvolupar el propi potencial  
personal i respondre de forma positiva als 
reptes de l’ambient(1985). 

 

• La salut és una necessitat íntimament lligada 
al dret fonamental de tot ésser humà.  

 



• Desenvolupament de les societats condueix a 
formes de vida que a vegades es contradiuen 
amb la salut:  

– noves patologies (càncer),  

– augmenta  la freqüència d’altres (patologia 
cardiovascular)  

– reapareixen altres que quasi ja estaven oblidades 
(tuberculosis). 



• Moltes d’aquestes patologies són evitables; 
per què depenen en gran part: 

– Factors de risc associats a estils de vida (tabac…) 

– Condicions ambientals (contaminació…) 

– Condicions socioculturals (hàbits alimentaris…) 

% de patologia evitable? On es registren més morts evitables? 



Malalties evitables 
• 23% de les morts en homes i 32% en dones 

 

• Un dels països que registre més morts evitables és EEUU, tot i ser un dels 
que més despesa fa en cures de salut. 

 

• UNICEF  ha establer el 15 d’octubre com el Dia Mundial del Rentat de 
Mans, doncs s’estima que aquesta pràctica tan senzilla podria reduir a la 
meitat la mort dels nens per diarrea. 

 

• Rentar-se les mans també reduiria la incidència d’infeccions respiratòries 
en un 23%. 

 

• Els adults que a partir dels 50 anys prenen control de la pròpia salut i 
eviten els principals factors de risc cardiovascular (tabac, sobrepès, 
sedentarisme, HTA i DM II) poden allargar la vida entre 8 i 10 anys. 

 



• A més els mitjans de comunicació dificulten 
l’acció preventiva. 

 

• L’estat del benestar i la cura del cos es basa en 
la consecució de satisfaccions immediates, 
amb el mínim esforç i en objectius de benestar 
centrats únicament en la imatge.  



Això és educació per la salut? 

 
http://www.youtube.com/watch?v=xfcLAWKAnCE&feature=related    

http://www.youtube.com/watch?v=xfcLAWKAnCE&feature=related


Educació per la salut 

• L'educació per la salut (EPS) és una pràctica 
antiga, però ha variat en el temps pels canvis en 
relació al concepte de salut. Hem passat del 
concepte de no-malaltia a un altre de més global, 
que considera la salut com la globalitat dinàmica 
del benestar físic, psíquic i social. 

 

• Hem passat de un concepte negatiu de salut a 
una visió positiva. Les accions han d’anar dirigides 
a fomentar estils de vida sans. 



Història de l’EPS 
 

L’EPS ha passat per diferents etapes, des de 
principis de segle fins l’actualitat. Es 
distingeixen dues etapes: 

 



• La primera etapa amb 2 enfocaments: 

 
– 1º: informatiu prescriptiu, en aquest els 

professionals de la salut, són els que posseeixen el 
coneixement i els individus han d’estar disposat a 
acceptar i complir les indicacions.  

 

– 2ª: L’EPS són una sèrie d’intervencions  amb 
l’objectiu  de facilitar canvis a la conducta i en els 
estils de vida. 



• Quines  comentaris feríeu? 



Aquesta primera etapa parteix del concepte de procés salut-
malaltia com un fenomen biològic i individual i no se li dona 
atenció a  la condició social.  

 
A més els individus han d’acceptar la informació que les 

autoritats de salut decideixen proporcionar.  
 
No es considera la voluntat de l’individu, ni es valorar que un 

mateix missatge pot ser vist per diferents persones i 
provocar reaccions contraposades. 

 
Aquest etapa, anomenada “clàssica”, s’inicia  a principis de 

segle i arriba fins mitjans del seixanta. 
 



• La segona etapa planteja la necessitat de 
reconèixer la influència de factors socials, 
ambientals i de desigualtat econòmica. 

 

No es limita el procés educatiu a la transmissió 
de un coneixement, sorgeix la idea de l’EPS 
participativa, crítica i emancipadora. 

 



EPS actualment 

• L’EPS es un procés de formació, de 
responsabilització de l’individu a fi que adquireixi 
els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics 
per a la defensa i la promoció de la salut 
individual i col·lectiva. 

 

• L’EPS és un camp multidisciplinari que s’enriqueix 
de: ciències de la salut, ciències de l’educació, 
ciències de la comunicació, ciències de la 
conducta. 



• On creieu que estaríeu inclosos el vostre perfil 
com agents comunitaris de la salut? 



• L’EPS ha de basar-se en necessitats 
contrastades i percebudes per la població per 
comptar amb la seva acceptació. 

 

• Les accions informatives, puntuals i que no 
responen a la demanda de la població, poden 
augmentar els coneixements, però no 
forçosament en la decisió i l’adopció de 
conductes saludables. 



• L’EPS en la majoria de les ocasions es concreta 
en una transmissió d’informacions o 
coneixements que ja són coneguts per la 
majoria dels destinataris de la informació i 
generalment aquests continuen mantenint les 
conductes de risc malgrat saber les seves 
conseqüències. 



Aquest missatge canvia conductes? 

• http://www.youtube.com/watch?v=ENxJiqRMZtM  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ENxJiqRMZtM


Perspectives de l’EPS 

• Preventiva: Capacitar per a evitar els 
problemes de salut mitjançant el propi control 
de les situacions de risc. 

– Primària. Ex: no fumar 

– Secundària: programes de detecció precoç de 
patologies 

– Terciària: activitats curatives 

 

• Promoció de la salut 

– Capacitar per a adoptar formes de vida saludables 



• On es pot realitzar aquesta tasca? 



Qui és responsable d’aquesta tasca? 
1. Família (la higiene, alimentació, relacions, límits, religió…). La infància és una edat de 

gran receptivitat i de fàcil motivació. A l'adolescència la família es una referència clau 
(diàleg, transmissió de valors…) http://www.youtube.com/watch?v=2l4hGvSIZSA  
 

2. Escola i centres de formació, completa la tasca sociabilitzadora de la família, permet 
intervenir en grups i treballar amb els iguals (l’activitat física, alimentació, la 
sexualitat, la higiene, la salut mental, drogues, obesitat, embarassos no desitjats, 
ITS…) 

 
1. Centres de salut/hospitals: activitats individuals, en grup i comunitari. La relació 

pacient-professional pot ser purament prescriptiva o participativa i dialèctica. 
 

2. Espais de lleure: Esplais, ludoteques, centres excursionistes…Mitjançant activitats 
lúdiques es treballa en la formació de valors, com la convivència, la solidaritat, el 
respecte, l’autonomia… 
 

3. Associacions que tenen problemàtiques o interessos en comú: població immigrant, 
salut materno-infantil, població reclusa, discapacitats… 
 

4.  Altres: treball... 

http://www.youtube.com/watch?v=2l4hGvSIZSA


Característiques clau que han de 
presentar els programes d’EPS 

• Mètodes d’aprenentage actius (l’educador és 
un facilitador) 

• Dirigits cap a influències socials i mitjans de 
comunicació de masses 

• Que reforcin valors individuals i les normes de 
grup 

• Que promoguin el desenvolupament 
d’activitats 



Aprenentatge 

• Definició: “Alteració més o menys estable de les normes de 
conducta” 
 

• Pot haver-hi aprenentatge tot i que no hi hagi una 
formulació intel·lectual de la mateixa. Ex: dormir quan 
tenim son, abrigar-nos davant del fred... 
 

• També pot haver-hi captació intel·lectual de l'aprenentatge 
i no produir-se cap alteració. Ex: fer exercici... 
 

• L’aprenentatge conscient i perdurable és aquell que 
modifica actituds i conductes i que es reflecteix sobre la 
pràctica. 
 



Piràmide de l'aprenentatge 

 

                                  Xerrada                      5%          

                                    Lectura                                    10% 

                                Audiovisual                                 20% 

                               Demostració                    30% 

                            Discussió en grup                           50% 

                                 Pràctiques                                  75% 

                            Ensenyar als altres                     80% 

 
Cees van der Vleuten. University of Maastrich. «The need  for Evidence-based 

Education, AMEE Conference, 1999 



Metodologia pedagògica 

• Quines metodologies pedagògiques sabeu? 



Metodologia pedagògica 

• Mètodes actius: dramatització, brainstorming, 
grups de discussió, jocs… 

 

 

• Mètodes passius: xerrades, triptics, videos… 

 



Per l’aprenentatge hem de conèixer... 

  

1. Sexe 

2. Edat 

3. Situació social 

4. Situació cultural 

5. Situació econòmica 

6. Situació familiar 

7. Formació 

  



En el procés comunicatiu 
 Ens hem de posar en 

el lloc… 

 

 de l’altre. 



Es pot utilitzar aquest anunci en 
qualsevol lloc? 

http://www.youtube.com/watch?v=8Lhu--oVZCA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8Lhu--oVZCA
http://www.youtube.com/watch?v=8Lhu--oVZCA
http://www.youtube.com/watch?v=8Lhu--oVZCA


 El procés comunicatiu no és hermètic: 
 
No és el mateix 
   
El que es vol dir 
El que es diu 
El que se sent 
El que s'entén 
El que es reten 
  
     
  

Barreres comunicatives 



 Per què una comunicació mudi conductes, el 
missatge ha de ser: 

 

Rebut +Comprès+Acceptat+Integrat=aprenentatge 

 

  





Activitat en EPS 

• Prepara una obra de teatre de 5 minuts. 
– Alimentació equilibrada 
– Drogodependència 
– Tuberculosi  
– ITS 
– Violència de gènere 
– Hàbits d’higiene 
– Tabac 
– ... 

 

• Definir per quina població va dirigida i quin és 
l’objectiu 
 

 


