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Informació general 

 

Dades de l'assignatura 

Nom de l'assignatura Educació per a la salut 

Codi 4029 

Crèdits ECTS 4 

Curs i període 3
o
, 2 semestre 

Llengües en què s'imparteix Català i castellà 

 

Professor/a titular Dra. Esther Cabrera 

Despatx  5 

Telèfon 93 169 65 01 

Correu electrònic ecabrera@tecnocampus.cat 

Horari d'atenció Concertar per correu electrònic 

 

Equip docent 

Professor/a  Sra. Carme Rosell 

Despatx 6 

Telèfon 93 169 65 01 

Correu electrònic crosell@tecnocampus.cat 

Horari d'atenció Concertar per correu electrònic 

 

  

Presentació de l'assignatura 

 

Els problemes de salut vigents són multicausales i complexos i requereixen accions ben 

articulades que combinin diferents estratègies, mètodes i tècniques. Necessiten un 

abordatge amb múltiples dimensions. L'educació per a la salut aborda la dimensió 

educativa i constitueix una de les eines primordials a utilitzar a diferents nivells 

(poblacional, grupal, individual) en diferents àmbits (família, escola, centres de treball, 

serveis sanitaris…), sola o combinada amb altres estratègies.  

Aquesta assignatura  pretén que l'alumne conegui els conceptes i principis de 

l'Educació per a la Salut (EpS) com a estratègia fonamental dins de la promoció de la 

salut que té per objecte capacitar a les persones, famílies i comunitats perquè puguin 

prendre  decisions conscients i autònomes per a la conservació i/o millora de la seva 

salut.  

L'alumne ha de comprendre els fonaments de l'EpS  per iniciar-se en l'aplicació dels 

principis i mètodes de l'EpS en el disseny i desenvolupament de programes d'EpS 

orientats a millorar la salut dels individus, família i comunitat. 



   

    

 
 

 

Requisits previs 

 

Cap. 

 

Competències adquirides 

 

Les competències que l'alumne adquireix en aquesta assignatura es presenten a 

continuació, diferenciades en generals i específiques:   

Competències generals (Llibre Blanco del Títol de Grau d'Infermeria, ANECA; 2004): 

Dins de les competències generals, es desarrolan competències instrumentals, 

interpersonals i sistémicas.  

Instrumentals: 
 
G1. Capacitat per a l'anàlisi i síntesi. 

G2. Capacitat per a l'organització i planificació. 

G5. Comunicació oral i escrita en la seva llengua nativa. 

 

Personals 
 
G11. Habilitats crítiques i autocrítiques. 

G12. Treball en equip. 

G16. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat. 

 

Sistémicas 
 
G21. Capacitat d'aprenentatge. 

G23. Capacitat per generar noves idees (creativitat). 

G27. Disseny i gestió de projectes. 

 

Competències específiques (Ordre CIN/2134/2008) 

Dins de les competències específiques, es desenvolupen les següents: 

P7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, 

psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte 

a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la 

confidencialitat i el secret professional. 



   

    

 
 

P9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocuidado, recolzant el manteniment de 

conductes preventives i terapèutiques. 

P11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i 

fomentar l'educació per a la salut. 

I28. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat. 

Resultats de l'aprenentatge 

 

L'alumne, al final de la matèria, ha de ser capaç de: 

• Comprendre la dimensió pedagògica, històrica i antropològica de l'educació. 

• Conèixer els conceptes principals de l'educació per a la salut. 

• Interpretar indicadors epidemiològics relacionats amb la prevenció i promoció de la 

salut. 

• Comprendre els factors que intervenen el procés ensenyament-aprenentatge. 

• Conèixer els diversos mètodes d'educació per a la salut. 

• Identificar les característiques dels principals programes d'educació per a la salut 

aplicats en la salut pública. 

• Dissenyar un projecte d'educació o una intervenció educativa per a la promoció i 

prevenció de la salut dirigida a una població determinada. 

• Conèixer els instruments i tècniques que permeten avaluar un programa 

d'educació per a la salut. 

• Conèixer els aspectes diferencials de les persones respectant les seves opinions, 

creences i valors. 

• Comprendre els elements que configuren l'estil de vida de les persones i educar 

per al manteniment de la salut. 

• Conèixer els mètodes de comunicació interpersonal que faciliten l'educació per a la 

salut. 

 

 

Activitats formatives i metodologia 

 

Les activitats formatives i la metodologia emprada es resumeixen en la taula següent, 

on també s'inclouen els crèdits assignats a cada activitat i les competències que es 

treballen.  

Les activitats fomenten un paper actiu de l'alumne en el seu aprenentatge i la seva 

interacció amb els companys per treballar efectivament en equip. 

 

 



   

    

 
 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

 Sessions plenàries 0,5 

Classes magistrals per impartir 

els continguts   

 

G1, G2, G21 

P7, P9, P11 

Seminaris 1 

Activitats relacionades amb les 

sessions teòriques  per orientar 

sobre l'aprenentatge de 

conceptes, habilitats i actituds. 

Orientacions pedagògiques per 

millorar l'aprenentatge 

cooperatiu i individual. 

G2, G5, G12, G16, 

G21, G23, I28 

P7, P9, P11 

Tutories grupals 0,5 

Treball en grup per la 

elaboració d'un projecte 

educatiu. 

Preparació i exposició dels 

avanços del treball. 

Activitats d'aprenentatge 

cooperatiu. 

 

G1, G2, G5, G11, 

G21, G23, G27 

Estudi i treball autònom 

individual 
2 

Lectures de textos 

recomanats, articles, guies, etc. 

Preparació dels temes per al 

treball en grup i per a 

l'exposició dels mateixos. 

Estudi dels continguts 

treballats en la matèria. 

Preparació de l'avaluació.  

G1, G2, G21, G23, 

G27.P7, P9, P11 

 

Sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències 

 

L'avaluació de l'assignatura és continuada, a través de diferents eines per valorar la 

consecució de cadascuna dels competències necessàries per superar la matèria. 

L'avaluació de les competències específiques es fa mitjançant una prova escrita sobre 

el contingut de la matèria i la presentació oral d'un treball grupal (projecte d'educació 

sanitària).  

L'avaluació de les competències genèriques es fa de manera continuada durant les 

sessions plenàries i els seminaris a través de la presència, la implicació, les aportacions 

als debats, la qualitat de les exposicions i el desenvolupament del treball en equip. 

Concretament, les activitats d'avaluació, amb les competències avaluades i el seu pes 

en la nota final de l'assignatura es presenten en la taula següent: 



   

    

 
 

Activitat avaluadora Ponderació Competències 
avaluades 

 Prova escrita 
 50%   (imprescindible aprovar amb 

més d’un 5)   
G1, G2, G5, G21 

Projecte d'Educació 

Sanitària  

 

 30% 

G1, G2, G5, 

G11,G12,G16, G23, 

G27,P7, P9, P11,I28 

Participació en les tutorias i 

presentació d'un portafolio 
20% ( 5% +15%) 

G1, G2, G5, 

G11,G12,G16, G23, 

G27,P7, P9, P11,I28 

 

L'assistència a les tutories és avaluable. S’haurà de assistir  com a mínim a 3 de les 4 

tutories programades.   

Segons estableix l'article 5 del Reial decret 1125/2003, els resultats obtinguts per 

l'alumne es qualifiquen en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent 

qualificació qualitativa: suspès, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor. 

 

Activitat avaluadora en període de 
recuperació 

Ponderació Competències avaluades 

L’activitat avaluadora amb possibilitat 

de recuperació serà la realització de 

l’examen final. (Veure Nota) 

 

 50% G1, G2, G5, G21 

Període de recuperació   

NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació 

de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són 

les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació. 

 

 

 

 

 

 



   

    

 
 

 

Descripció dels continguts 

 

1. Conceptes de salut i educació. Avaluació històrica.  

• Conceptes de promoció i prevenció. Concepte d'Educació per a la salut 

(EpS). Objectius de l'EpS. 

• Agents i camps d'acció de l'EpS. Empowerment. L’apoderament del pacient.   

2. La programació en atenció primària. Planificació d'una intervenció d'educació 

sanitària. Fases. 

• Diagnòstic comunitari. Epidemiologia. Indicadors sanitaris. 

• Formulació d'objectius. Població .Disseny d'activitats. Distribució de 

recursos. 

3. L'avaluació als programes d'educació sanitària. 

4. Característiques del processo ensenyament-aprenentatge. Bases teòriques per a la 

construcció d'un model d'aprenentatge del comportament. 

5. La comunicació en educació per a la salut. Tipus de comunicació. Mètodes de 

comunicació en EpS. 

Seminaris: 

En els  seminaris es treballarà en grups reduïts les diferents etapes d’ elaboració 

del projecte, abordant de forma manera més detallada cada una de les parts del 

projecte (veure cronograma)  
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WEB’S D’INTERÈS PER LA ASSIGATURA  
http://www.who.int/en/ 

http://www.fisterra.com/ 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_professionals/ 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/vida_saludable/ 

http://www.termcat.cat/ 
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