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Professorat Helena Roig Ester 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

L’Educació per a la Salut és un procés que informa, motiva i ajuda a les persones a millorar el seu 

estat de salut adoptant i mantenint pràctiques i estils de vida saludables.  

Constitueix una de les eines primordials a utilitzar a diferents nivells (individual, grupal o col·lectiu) 

i en diferents àmbits (escola, famílies, centres laborals, serveis sanitaris...) per millorar el nivell de 

salut de la població.  Es per aquest motiu que l’Educació per a la Salut és un recurs indispensable en 

el professional de salut. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

Aquesta assignatura capacitarà a l’estudiant a identificar els diferents camps d’actuació del 

professional d’infermeria dins de l’educació per a la salut així com adquirir coneixements sobre  el 

disseny d’un projecte d’educació per a la salut adaptat a les persones, famílies i grups de la 

comunitat 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana haver realitzat l’assignatura de Ciències Socials i de la Salut, ja que ajudarà al seguiment 

de l’assignatura d’Educació per a la Salut.  
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OBJECTIU/S 

• Analitzar i valorar les finalitats de l’Educació per a la Salut, les bases teòriques, les 
diferents concepcions i pràctiques en relació al marc d’intervenció actual. 

• Aprendre a dissenyar, construir i avaluar un programa d’intervenció prenent l’Educació 
per a la Salut com a estratègia bàsica. 

• Analitzar i experimentar l’ús de les diferents eines d’Educació per a la Salut. 

• Treballar en equip desenvolupant habilitats de treball basades en la participació i 
aprenentatge cooperatiu 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat 

en la presa de decisions de les persones ateses, acord amb la forma en que viuen el seu procés 

de salut – malaltia 

CE8.7. Analitzar la importància de la participació en l’educació per a la salut. 

CE8.8. Indicar les intervencions per a promoure i respectar el dret de participació, informació, 

autonomia en la presa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la manera en 

què viuen el seu procés de salut/malaltia. 

CE9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, recolzant el manteniment de conductes 

preventives i terapèutiques. 

CE9.4. Identificar necessitats educatives, dissenyar i avaluar intervencions educatives, 

orientades al foment dels estils de vida saludables i l’autocura. 

CE11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar 

l’educació per la salut. 

CE11.19. Enumerar i explicar quines són les característiques que demostren l’existència d’una 

comunicació eficaç i efectiva que afavoreixi l’educació per a la salut. 

CE11.22. Identificar les estratègies i intervencions educatives per fomentar els estils de vida 

saludable 

CE11.23. Demostrar una actitud cooperativa amb els diferents membres del grup. 
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

CT2. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació. 

CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral 

com per escrit. 

CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva. 

CT6. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG1. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, 

tant en llengües pròpies com en una tercera llengua. 

CG2. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 

CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’ idees, persones i situacions. 

CONTINGUTS 

Unitat 1: INTRODUCCIÓ A L’EDUCACIÓ PER A LA SALUT  

• Concepte d’Educació per a la salut. Objectius i principis bàsics de l’Educació per a la 
salut. Àmbits d’actuació de l’educació per a la salut. Agents d ́educació per a la salut. 

• Concepte de promoció, prevenció de la salut i apoderament. 

Unitat 2: Fonaments teòrics de l'educació per a la salut. 
• Hàbits i estils de vida.  

• Models teòrics relacionats amb el comportament i amb el canvi d ́hàbits envers la salut. 

Unitat 3: Programació d’un projecte d’Educació per a la salut 
• Concepte de programa de salut. Fases en la planificació d’un projecte d’educació per a 

la salut.  

• Metodologia emprada en la planificació i desenvolupament d’un programa de salut. 
Mètode PRECEDE/PROCEDE.  

• Concepte d’avaluació.  

Unitat 4: Eines en Educació per a la salut 
• Mètodes i mitjans utilitzats en educació per a la salut. 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

 

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació:  

Aquesta assignatura s’avalua amb:  

•  Lliurament de treball.   

•  Activitat d'aula individuals i/o en grup 

•  Examen escrit pregunta oberta i/o test.  

Criteris per aprovar l’assignatura:  

Per fer la mitjana ponderada entre les activitats d’avaluació, cal haver tret una nota igual o superior 

a 5 en l’examen escrit i haver lliurat el treball.  

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.  

Calendari de les activitats d’avaluació: 

Les dates de les diferents proves d’avaluació estan publicades al pla de treball que l’estudiant tindrà 

disponible al començament de l’assignatura 

Revisió de les activitats d’avaluació: 

El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.  

Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi presentat el treball i no hagi realitzat 

l’examen escrit. 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 51,9 2,1 CE8.7, CE8.8, CE9.4, CE11.19, CE11.22, CT1, CT2, 
CT4 

Supervisades 9,6 0,4 CE8.7, CE8.8, CE9.4, CE11.19, CE11.22, CE11.23, 
CT4, CT6, CG2, CG3

Autònomes 88,5 3,5 CE8.7, CE8.8, CE9.4, CE11.19, CE11.22, CE11.23,
CT1, CT2, CT4,  CT5, CT6, CG1, CG2, CG3

TOTAL 150,0 6,0
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Prova de síntesis:  

Per aquells  estudiants que estan en situació de segona o més matricula i hagin passat per totes les 

les proves avaluatives del curs anterior, podran presentar-se a una única prova d’avaluació . Aquesta 

consisteix en un únic examen tipus test i/o pregunta curta que es realitzarà coincidint amb l’examen 

final de l’assignatura.  

Els estudiants que compleixin els requisits esmentats i escollin aquesta opció ho hauran de 

comunicar a la coordinadora de l’assignatura com a molt tard un mes abans de la finalització de les 

classes de l’assignatura. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

 

RECUPERACIÓ 

Només es pot optar a recuperar una activitat d'avaluació si aquesta s'ha realitzat prèviament. 

La recuperació d’aquesta assignatura consisteix en un únic examen tipus test i/o pregunta curta que 

englobarà  els resultats d’aprententage de l’assignatura.  

Per poder optar a la recuperació l’estudiant ha d’haver realitzat prèviament l’activitat de treball en 

equip i la prova escrita.  

Els estudiants que optin per prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació.  

La nota màxima de la/es activitat/s que es recuperin serà un 5. 

TIPUS D'ACTIVITAT
PES SOBRE 

LA
NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lliurament de treballs 40% 0,0 0,0

CE8.7, CE8.8, CE9.4, CE11.19, 
CE11.22, CE11.23, CT1, CT2, 
CT4, CT5, CT6, CG1, CG2,CG3 
CT4, CT5, CG1, CG2, CG3 

Activitats d'aula 10% 0,0 0,0 CE8.8, CE9.4, CE11.19, CT1                       

Prova escrita 50% 4,0 0,2 CE8.8, CE9.4, CE11.19, CE11.22, 
CT1, 

TOTAL 4,0 0,2

1 S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
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