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1. Introducció
CAMPUS SALUDABLE
El Campus Saludable és una iniciaDva de l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS) del Tecnocampus
Mataró-Maresme (UPF) que té per objecDu promoure la salut de la comunitat universitària.
L’any 2010 es va crear la Xarxa d’Universitats Saludables a Catalunya amb l’objecDu de potenciar les universitats com a entorns promotors de la salut d’estudiants, professorat i personal d’administració i serveis, i de la societat en general.
L'Organització Mundial de la Salut (Carta d’Obawa, 1986) deﬁneix la promoció de la salut com un procés
de capacitació dels individus per tal d’augmentar el seu control sobre els determinants de la salut i, per
tant, millorar la seva salut. La Carta d’Obawa per la Promoció de la Salut estableix com una de les cinc
àrees prioritàries per la promoció de la salut la creació d’entorns/escenaris que promoguin la salut.
L’entorn es deﬁneix com aquells llocs i contexts socials on les persones desenvolupen acDvitats diàries i
en el qual interactuen factors ambientals, organitzaDus i personals que afecten la salut i el benestar de
les persones que viuen, treballen o aprenent en ell.
L’enfocament de la salut des de la perspecDva de l’entorn ha anat sorgint durant els úlDms anys, posant
de rellevància el concepte actual de perspecDva d’actuació de la promoció de la salut des de la perspecDva de l’entorn. L’origen d’aquesta nova perspecDva de promoció de la salut neix de l’Estratègia Global
de la Salut per tothom” de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)2 .
Una universitat saludable és aquella que proporciona un entorn saludable per a què la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) millori la seva salut i qualitat de vida.
Fonamentalment, això s'aconsegueix amb la promoció d'hàbits saludables respecte a la pràcDca d'acDvitat jsica, a l'alimentació, i al consum de drogues (tabac, alcohol i d'altres).
A més a més, un campus saludable condueix a la Universitat cap a l’excel·lència en la docència i la recerca, tot millorant la seva imatge pública i la del seu alumnat, del personal de serveis i de les seves condicions de vida.
Les línies d’actuació de les universitats promotores de la salut són les següents (Tsourus, 2001):
- Protecció de la salut i promoció del benestar i hàbits saludables dels estudiants i treballadors de
la comunitat universitària mitjançant les seves línies políDques i les seves bones pràcDques.
- Augmentar la docència i invesDgació en termes relacionats amb la promoció de la salut.
- Desenvolupar aliances de promoció de la salut i assolir una comunitat universitària saludable.
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La Universitat també forma professionals directament relacionats amb la salut que en un futur Dndran la
oportunitat de promoure la salut a la població general i inﬂuir en els seus esDls de vida. Professionals
d’infermeria, ciències de l’acDvitat jsica i l’esport, ﬁsioterapeutes, etc. són algunes de les professions
universitàries considerades com importants fonts d’informació sobre la salut i són professions relacionades amb la promoció i educació de la salut a població general, tot i que la salut es pot treballar des de
molts àmbits professionals.

Segons les indicacions de Tsourous (2001) les universitats tenen un gran potencial per construir en la
promoció de la salut:
- Les universitats són grans insDtucions en les que viuen moltes persones i experimenten molts
aspectes de la seva vida: aprenen, treballen, es socialitzen i gaudeixen del seu temps lliure: així
com la uDlització de molts espais i serveis (allotjaments, menjadors, transports). Per aquest moDu
la Universitat té un gran potencial en protegir la salut i promoure el benestar dels estudiants, docents, treballadors i la comunitat universitària.
- Les universitat tenen un gran nombre d’estudiants que són o seran professionals i políDcs, amb
capacitat potencial per canviar les condicions que inﬂueixen en la salut dels altres. Desenvolupant
conjuntament currículum i invesDgació, las universitats poden incrementar el coneixement i compromís amb la salut d’un gran nombre de persones capacitades i formades en un ampli ventall de
disciplines.
- Les universitats gaudeixen de la oportunitat d’establir bones pràcDques en relació a la promoció
de la salut i poden uDlitzar la seva inﬂuencia per afavorir la salut comunitària a nivell local, nacional i internacional.
Una Universitat promotora de la salut aspira a crear un entorn d’aprenentatge i una organització cultural
que millorar la salut, el benestar i la sostenibilitat de la seva comunitat. Els beneﬁcis de la Universitat
promotora de la salut engloben des de la millora de la seva imatge, el perﬁl de les seves Universitats, la
salut i benestar dels estudiants i treballadors. Estudis mostres com la universitat ofereix nombrosos potencials beneﬁcis.
Els objecDus principals a treballar en línia amb la Xarxa d’Universitats saludables de Catalunya són els
següents:
• Potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat
en el seu conjunt.
• Fomentar la InvesDgació i la Docència en la Promoció de la Salut.
• Afavorir el intercanvi d’experiències en Promoció de la salut.
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• Promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les insDtucions comunitàries i les universitats.
• Consensuar línies estratègiques i de treball per dur a terme un projecte d’universitat promotora
de salut.
• Possibilitar l’elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les línies estratègiques
de la Xarxa.
• Potenciar la parDcipació internacional.
• Fomentar l’oferta de serveis i acDvitats dirigits a promocionar la salut de la Comunitat
Universitària.

Els determinants de la salut són tots aquells factors (posiDus i negaDus) que inﬂueixen i condicionen la
salut de les persones. Així doncs, parlem de determinants de la salut per referir-nos a l'entorn social i
econòmic, l'entorn jsic, les caracterísDques individuals de la persona i els seus comportaments.
El Campus Saludable es proposa com un marc idoni per dissenyar, desenvolupar i avaluar estratègies per
fomentar la promoció de la salut, basades amb la intersectorialitat, l’empoderament i la parDcipació,
l’equitat, la visió holísDca de la salut, així com la viabilitat i la sostenibilitat de les estratègies
proposades.
Per aquestes raons els objecDus principals del projecte Campus Saludable són:
- Promoure la salut dels membres de la comunitat universitària.
- Aconseguir que la promoció de la salut esdevingui un pilar bàsic i estratègic del Tecnocampus
Mataró-Maresme.
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Les línies d’actuació clau Universitats promotores de la Salut
•Creació d'una Universitat saludable i sostenible per als estudiants, personal i
visitants.
•Integració de la salut i el desenvolupament sostenible com a temes transversals mulKdisciplinaris en els plans d'estudi, impulsar la invesKgació en salut i
l'intercanvi de coneixements.
•Contribució a la salut , el benestar i la sostenibilitat de les comunitats locals,
regionals i nacionals.
•Avaluació de l’impacte sobre la salut, esKls de vida i rendiment acadèmic en el
cas dels estudiants, PDI i PAS.

Xarxes nacionals i internacionals sobre les universitats promotores de salut:
Xarxa Catalana d'Universitats Saludables
Red Española de Universidades Saludables
The InternaDonal Union for Health PromoDon and EducaDon (IUHPE)
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2. Línies estratègiques
El nou pla estratègic Campus Saludable 2019-2022 contempla 3 eixos, 6 línies estratègiques i
objecDus amb 40 accions.
L’elaboració d’aquest nou pla parteix del balanç que s’ha fet del pla anterior (2015-2018) que
ha servit com a punt de parDda per redissenyar les següents accions. El nou pla s’emmarca i es
basa en els criteris i objecDus de salut dictat per organitzacions nacionals i mundials de salut
següents:
• Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Salut i Empresa Saludable. ASPCAT.
• Xarxa Universitats Saludables de Catalunya (US.CAT)
• Red Española de Universidades Saludables (REUS)
• Universidades Promotoras de la Salud
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Estrategia de Promoción de la Salud y
Prevención en el Sistema Nacional de Salud
• Organització Mundial de la Salut (OMS)
• Nacions Unides: ObjecDus de Desenvolupament Sostenible (ODS), Agenda 2030
La principal novetat respecte al pla anterior (2015-2018) és la integració de criteris de sostenibilitat i criteris d’igualitat en totes les accions Campus Saludable.

3 EIXOS
1. Promoció, conscienciació i informació d’hàbits saludables, acDus i sostenibles.
2. Facilitar i capacitar a la comunitat universitaria en hàbits saludables, acDus i sostenibles.
3. Crear un entorn universitari i laboral acDu, saludable i sostenible.
6 LÍNIES ESTRATÈGIQUES
1. AcDvitat Física
2. Alimentació
3. Salut i Benestar Emocional
4. Sostenibilitat
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5. Recerca cienLﬁca
6. Comunicació

•

Campus Saludable i Sostenible

•

Campus Saludable

•

•

•

Comissió
d’Estudiants

•

Empresa
Saludable

•

Parc Empresa

•
•
•

Campus
Sostenible

1) Consum
responsable
2) Eficiència i estalvi
energètic
3) Gestió de residus
4) Mobilitat activa

El Nou Model Campus Saludable i Sostenible contempla 3 eixos que emmarquen 6 línies estratègiques amb un total de 40 accions a assolir durant 3 anys de 2019-2022.

6 LÍNIES ESTRATÈGIQUES
1. AcDvitat Física
2. Alimentació
3. Salut i Benestar Emocional
4. Sostenibilitat
5. Recerca cienLﬁca
6. Comunicació
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Línia estratègica 1. AcKvitat Física
Fomentar l’estil de vida actiu a les aules, despatxos i oficines

OBJECTIUS

ACCIÓ

INDICADOR

EINA DE MESURA

Acció Promoure hàbits saludables
1
acDus i posturals a l’estudi i a la
feina

Disseny de pòsters amb recomanacions / Pla d’integració de pauses i entorns acDus
a la feina i a les aules/ Formció del PDI en pauses acDves

nº parDcpants / nº
accions / salut i
rendiment

enquesta de salut

Acció Integrar el programa de pauses
2
acDves i reunions saludables
seguint les recomanacions del
Departament de Salut

Ofertar pauses acDves setmanals per personal treballador

nº parDcipants / nº
de sessions / saDsfacció /estat de salut i prevenció dolors musculoesquèleDcs

enquesta de salut
/enquesta de
saDsfacció RRHH /
tests de condició
jsica

Acció Fomentar cursos d’acDvitat
3
jsica saludables als estudiants i
treballadors

Ofertar cursos de ioga/pilates
i altres per diferents grups de
població

nº parDcipants / nº
de sessions / saDsfacció /estat de salut i prevenció dolors musculoesquèleDcs

enquesta de treballadors/ enquesta de salut /
enquesta de saDsfacció RRHH /
tests de condició
jsica

Acció Celebrar el Dia Mundial de
4
l’AcDvitat Física (2020)

Dissenyar, organitzar i dinamitzar accions per celebrar el
DMAF 2020

nº parDcipants / nº
col·laboracions /
nivell AcDvitat Física

enquesta de salut
i hàbits saludable

Acció Afavorir la pràcDca d’acDvitat
5
jsica a la comunitat
universitaria i Parc Empresa

Ampliar oferta d’acDvitats
saludables: ioga, pilates, acroioga, entrenaments running,
crossﬁt, voleibol, bàsquet,
escalda

nº parDcpants / nº
accions / salut i
rendiment

enquesta de salut
i hàbits saludable

Acció Dinamitzar sessions d’acDvitat
6
jsica al Parc Urbà de Salut
Tecnocampus

Realitzar dinamitzacions mensuals per estudiants i per població Mataró

nº dinamitzacions /
nº de parDcipants
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Línia estratègica 2. Alimentació:
Fomentar una alimentació saludable
OBJECTIUS

ACCIÓ

INDICADOR

EINA DE MESURA

Acció Potenciar menús i plats
7
d’acord amb la dieta
mediterrània i cerDﬁcació
AMED

Anàlisis anual, senyalització i
ampliació d’opcions saludables al
bar/cafeteria, restaurant i caterings seguint recomanacions de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

nº accions

enquesta de salut

Acció Potenciar menús i plats
8
d’acord amb d’altres dietes
especíﬁques

Ampliació de menús específcs al
bar/cafeteria i restaurant

nº accions

enquesta de salut

Acció Afavorir el consum de fruita i Oferir consum de fruita gratuït
9
verdura fresca
setmanalment

nº accions /estat de
salut

enquesta de salut

Acció Promocionar els productes
Comprar produtes de proximitat
10
de temporada i de proximitat en totes les campanyees d’alimentació

nº accions

Acció Revisar les màquines
11
vending

Anàlisis de les màquines vending, nº de productes
adequació de la senyalització i
saludable
ampliació d’oferta saludable a
50% de productes saludables

enquesta de salut
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Línia estratègica 3. Salut i Benestar Emocional
Afavorir el benestar a l’estudi i al treball i prevenir conductes de
risc

OBJECTIUS

ACCIÓ

INDICADOR

EINA DE MESURA

Acció Elaborar un programa de
12
formació de benestar
emocional

Oferir un cursos per promocionar benestar emocional per
dos col·lecDus: estudiants i
treballadors (anualment)

nº parDcipants

enquesta de salut
/enquesta de
saDsfacció

Acció Capacitar en tècniques per
13
gesDonar l’estrès abans
exàmens i en situacions de
molta càrrega de treball

Oferir un curs de gesDó de
l’estrès i emocions per estudiants (2 cursos/any)

nº parDcipants

enquesta de salut
/enquesta de
saDsfacció

Acció Capacitar en el coneixement i
14
prevenció d’addiccions (tabac,
alcohol, drogues, etc.)

Realitzar un curs de capacitació

nº d’estudiants formats / enquesta de
saDsfacció

enquesta

Acció Realitzar intervencions en la
15
prevenció d’addiccions (tabac,
alcohol, drogues, etc.)

Organitzar i dinamitzar una
intervenció a la plaça Tecnocampus

nº parDcipants

enquesta de salut

Acció Afavorir el coneixement d’una
16
sexualitat i afecDvitat saludables
i afavorir l’equitat en les
relacions de gènere.

Organitzar una Jornada de
Salut i Gènere: ferDilitat, sexualitat femenina, relacions
socio-afecDves saludables,
dona i esport.

nº parDcipants

enquesta de coneixements

Acció Dissenyar optaDves transversals
17
en matèria de salut, igualtat,
sostenibiitat i economia

Dissenyar una assignatura
optaDva transversal. GesDonar els conDnguts amb els
caps d’estudi de les 3 escoles

nº parDcipants
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Línia estratègica 4. Sostenibilitat
Fomentar una cultura i consum responsable

OBJECTIUS

ACCIÓ

INDICADOR

EINA DE MESURA

Acció Incloure en el disseny de les
18
accions Campus Saludable
criteris de sostenibilitat, criteris
inclusius, de perspecDva de
gènere i diversitat segons el Pla
d’Igualtat del Tecnocampus.

Dissenyar una guia de bones
pràcDques 2020 que inclogui
recomanacions en salut, gènere i
sostenibiltat. Incloure missatges en
punts de decisió respecte salut i
sostenibilitat.

conductes
respecte
aquests criteris

enquesta

Acció Promoure la reﬂexió i el debat
19
sobre els diferents models de
consum

Organitzar i dinamitzar el Dia de
Prevenció de Residus. Fomentar la
reuDlització i reparació de materials.
Organitzar un mercat de 2ª mà.

nº parDcipants enquesta de
coneixements

Acció Potenciar els productes de
20
comerç just i de proximitat i la
compra de productes i
contractació de serveis
respectuosos amb el medi
ambient

Comprar productes de promximitat i
sense envàs.

nº accions

Acció Reduir el consum de paper i
21
incloure paper reciclat.

Dissenyar un pòster informaDu per
conscienciar estudiants i treballadors.
Col·locar informació en els punts de
decisió en impressores

paper uDlitzat

nº paper reuDltzat

Acció Promoure la conscienciació d’un
22
entron sostenible: promoure ús
de les escales, estalvi energèDc,
mesures d’estalvi d’aigua,
transport acDu, transport
comparDt

Limitar accès als ascensors amb ús
d’una clau. Facilitar una plataforma de
car sharing. Promoure ús de bicicleta
com a mitjà de transport. Col·locar
missatges en punts de decisió als
serveis per l’estalvi d’aigua.

nº persones
que uDlitzen
escales / mobilitat acDva /
consum aigua

enquesta

Acció Millorar la gesDó de residus i
23
facilitar la recollida selecDva

Col·locar punts de recollida selecDva
en tots els espais del Tecnocampus.
Pòsters informaDus en els punts de
decició.

nº material
reciclat

enquesta

Acció Minimitzar l’ús del plàsDc en
24
reunions, restaurant, acDvitats
de Campus Saludable.

Venda de bidons reuDlitzables a preu
reduït en màquines vending i en les
festes universitaries

nº bidons

Acció Establir canals de comunicació i
25
divulgació de les acDvitats
vinculades a sostenibilitat.

Crear conDngut de sostenibiltat i ferne difusió al butlleL d’estudiants, xarxes socials i web Tecnocampus amb el
suport Càtedra de sostenibilitat

nº divulgacions/noLcies

enquesta
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Línia estratègica 5. Indicadors
Avaluar l’impacte real de les accions de Campus Saludable
OBJECTIUS

ACCIÓ

INDICADOR

EINA DE MESURA

Acció
26

Incloure en el disseny de les
accions Campus Saludable
indicadors d’avaluació de
resultats

Establir indicadors i eines de enquestes/ tests
mesura. Avaluar amb indicadors les diferents accions
de Campus Saludable

enquesta

Acció
27

Crear una enquesta de salut per
avaluar la salut i hàbits
saludables de la comunitat
universitaria: estudiants i PAS/
PDI

Dissenyar i implementar 2
enquestes als dos grups de
població amb col·laboració
de RRHH i Direcció de les
Escoles

enquesta

enquesta

Acció
28

Obrir una nova línia de recerca
transversal a totes les Escoles
en Salut i economia

Establir una línia de recerca
on diferents PDI puguin
desenvolupar la seva carrera invesDgadora i Tecnocampus pugui visualitzar-se
en la recerca cienLﬁca internacional

nº publicacions /
papers/ any

Acció
29

Divulgar cienLﬁcament els
resultats de les accions Campus
Saludable (jornades,
congressos, arDcles cienLﬁcs,
etc.)

Presentar resultats del projecte a diferents congressos
nacionals i internacionals.

nº de comunicacions orals/pòsters

Acció
30

Crear un segell d’Universitat i
Empresa Saludable basat en
indicadors i evidència

Realitzar un checklist dels
criteris a seguir per ser empresa i universitat saludable

check list

Acció
31

Donar visibilitat creant l’Espai
transversal Campus Saludable
com a servei de salut per a la
comunitat universitaria

Crear un espai “Consulta/
Centre” de salut obert als
estudiants per oferir informació i consells sobre hàbits relacionats amb la salut
i que poden inﬂuenciar la
seva vida acadèmica .

nº parDcipants

nº intervencions
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Línia estratègica 6. Comunicació
Potenciar la comunicació efectiva de les accions de Campus
Saludable
OBJECTIUS

ACCIÓ

INDICADOR

EINA DE MESURA

Acció
32

Donar visibilitat creant l’Espai transversal
Campus Saludable com a servei de salut
per a la comunitat universitaria

Crear un espai “Consulta/Centre” de
salut obert als estudiants per oferir
informació i consells sobre hàbits
relacionats amb la salut i que poden
inﬂuenciar la seva vida acadèmica .

nº parDcipants

nº intervencions

Acció
33

AcDvar els conDnguts de Campus
saludable de la web Tecnocampus

Crear nou material a la web dirigit a
tota la comunitat universitaria així
com al Parc empresarial (consells,
recomanacions, oferta esporDva, oferta saludable a Mataró, etc.)

nº noLcies

enquesta

Acció
34

Promoure la integració transversal dels
objecDus en salut i sostenibilitat en els
diferents curriculums

Revisar els Pla d’estudis de cada Grau
amb els cap d’estudis de cada escola i
col·laborar amb SQAI per formar als
PDI en integrar aquesta visió.

nº parDcipants

Acció
35

Promoure equips de formació
transversals i interdisciplinaris per crear
projectes docents innovadors
transversals en salut i sosteniblitat

Creació d’un curs de formació interna
o incenDvar projectes docent inovadors transversals en salut i sostenibilitat. Col·laborar amb SQAI

nº parDcipants

Acció
36

Establir un programa de comunicació de
les campanyes de sensibilització dels
diferents àmbits de Campus Saludable

Dissenyar un pla de comunicació per
millorar la difusió dels conDnguts de
Campus Saludable i arribar al públic
objecDu

nº de divulgacions

enquesta

Acció
37

Potenciar Campus Saludable a les xarxes
socials

Crear conDngut de salut per les xarxes
socials oﬁcials del Tecnocampus i per
la xarxa social de la comissió d’estudiants. Col·laborar amb equip de comunicació

nº de
noLcies /
abast

registres de visualització /posts

Acció
38

Col·laborar amb insDtucions, enDtats,
associacions i plataformes que treballen
en els àmbits de la salut i sostenibilitat

Crear treball en xarxa i sinèrgies amb
les principals insDtucions de salut i
sostenibilitat del territori. Ajuntament
de Mataró i centres de salut

nº accions

Acció
39

Promoure la parDcipació transversal: fer
parLceps al estudiants, PDI, PAS en el
disseny de les acDvitats i formació de les
acDvitats de Campus Saludable

Crear comissions transversals i potenciar la seva dinamització

nº de reunions
/ nº d’accions

Acció
40

Donar visibilitat a les acDvitats del
Campus Saludable a nivell població
Mataró, Catalunya, estatal i internacionsl.

AssisDr a congressos, jornades per
divulgació. Potenciar la visibilitat de
les accions de Campus Saludables
com a valor afegit de la universitat
dintre del Tecnocampus amb el suport
de l’equip de comunicació i màrqueDng.
14
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3. Estratègia Campus Saludable i Sostenible
i Estratègia Tecnocampus 2022
El Campus Saludable s'emmarca dintre de l'àmbit d'actuació sobre Salut i Benestar del Tecnocampus Mataró Maresme i en la seva línia estratègica "Servei i Societat"

Estratègia Tecnocampus 2022
• Àmbit estratègic: Model acadèmic de qualitat fortament professionalitzador
• 1.3. Desenvolupar un model de recerca aplicada
• 1.4. Crear una oferta compeDDva de postgrau i formació permanent
• 1.5. Fomentar l’experiència universitària
• 1.6. Internacionalitzar el campus
• Àmbit estratègic: Evolució del model de parc cap al Districte TecnoCampus
• 2.2. Especialitzar i connectar empresa i universitat
• 2.4. Internacionalitzar el parc i les empreses
• Àmbit estratègic: Motor d’innovació i desenvolupament econòmic al territori
• 3.1. Ser motor d’iniciaDves i projectes de ciutat
• 3.4. Reforçar el concepte de ciutat universitària
Nou Pla estratègic Campus Saludable 2022
O1: Fomentar l’esDl de vida acDu a les aules, despatxos i oﬁcines
O2: Fomentar una alimentació saludable
O3: Afavorir el benestar a l’estudi i al treball i prevenir conductes de risc
O4: Fomentar una cultura socialment responsable i consum responsable
O5: Avaluar l’impacte real de les accions de Campus Saludable
O6: Potenciar la comunicació efecDva de les accions de Campus Saludable
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4. Metodologia
Es proposa un model sostenible a parDr de la parDcipació de l’equip transversal de PDIs de la
pròpia parDcipació de la comissió d’estudiants en el Campus Saludable, del Comitè d'empresa a
través de la seva Comissió de salut i dels diferents Departaments que donen suport al projecte.

Comitè d'empresa

Professorat ESPDI
CTS

Alumnes
crèdits RAC

• Comissió de salut

Tecnocampus
Servei i Societat

Campus
saludable

El Campus Saludable inclourà les següents àrees temàDques i uDlitzarà la següent metodologia:
Àrees TemàKques

1. AcKvitat Física

Metodologia
• Esdeveniments/Intervencions

2. Tabac

• Cursos de formació

3. Alcohol i consum d’altres substàncies

• Campanyes informaDves

4. Alimentació

• Currículum educaDu

5. Salut i qualitat de vida

• Recerca

6. Salut emocional

• Concursos saludables
• Difusió xarxes socials

Totes les accions aniran adreçades a la comunitat universitària (PDI, PAS, alumnat i Parc Empresa)
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