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Introducció

A la unitat “Elaboració de programes d’educació per a la salut” es vol fer
una aproximació al que seria l’elaboració d’un projecte de salut a partir d’un cas
pràctic, que podria ser (o no) real. La unitat didàctica consta d’un únic nucli
d’activitat: “Elaboració de programes de salut”. Es mostra, a través d’un exemple,
com s’elabora pas a pas un projecte de prevenció i/o promoció d’educació per a la
salut. El cas mostrat és el d’un exemple sobre prevenció d’artritis reumatoide.

Per tant, que hi ha diferents seqüenciacions, que són sempre les mateixes en tots
els projectes de salut: la fase de diagnòstic, la fase de planificació (tant de tot el
programa de salut com de les activitats), la posada en pràctica de les activitats
(execució) i l’avaluació de tot l’executat (siguin activitats o qualsevol fase del
procés).

Per assolir els continguts d’aquesta unitat és important que l’alumne integri
els continguts de manera concisa i clara, interrelacionant amb qualitat i rigor,
demostrant haver assolit les competències com a futur auxiliar d’infermeria del
crèdit Educació per a la salut, amb llenguatge tecnicosanitari, coneixements
sòlids en ciències de la salut i demostrant habilitats socials i comunicatives en el
treball en grup. També cal que faci les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació
proposades abans de desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat.
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Objectius

En finalitzar la unitat, l’alumne/a ha de ser capaç de demostrar les competències
associades al treball en grup i de:

1. Elaborar en grup un projecte d’EpS atenent les característiques de la
població diana.

2. Adquirir habilitats de treball en grup en un entorn virtual.

3. Relacionar el concepte holístic de l’ésser humà amb les necessitats bàsiques
i problemes de salut detectats.

4. Relacionar les necessitats d’autocura, de manteniment d’aficions, de relaci-
ons socials, d’activitats de lleure i de suport a familiars/acompanyants amb
el grau de benestar emocional del pacient/client.

5. Seleccionar els mètodes i els mitjans materials d’educació o informació
sanitària en funció del tipus de projecte i del col·lectiu a qui es dirigeix.

6. Adaptar el nivell d’informació i el material de les activitats d’educació
sanitària programades a les característiques de les persones receptores.

7. Elaborar recursos d’EpS (infografies, díptics, tríptics...) destinats a la
població diana.

8. Elaborar instruments d’avaluació pel projecte d’EpS.
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Recordeu que quan es parla
de programes d’EpS de
forma general es fa extensiu
a plans, programes i
projectes, encara que potser
en realitat es faci referència
a un projecte.

1. Elaboració de programes d’educació per a la salut

Un TCAI pot col·laborar, com auxiliar, en l’elaboració i implantació de programes
d’educació per a la salut (EpS).

En l’elaboració de programes d’EpS, atenent a la presentació i per ordre se-
qüencial, primer hi ha la portada, que inclou el títol de la programació sanitària
elaborada, i posteriorment, l’índex, el projecte de salut programat (amb les fitxes),
les referències, així com els instruments d’avaluació utilitzats (enquestes, diaris
d’observació, qüestionaris...).

• Portada

• Índex del projecte de salut

• Elaboració del projecte de salut

En l’elaboració d’un projecte sanitari s’han d’incloure les 4 fases: diagnòstic,
planificació, execució i avaluació (vegeu figura 1.1)

Figura 1.1. Elaboració d’un projecte d’EpS

Per tant, de forma esquemàtica, en elaborar un projecte d’EpS s’ha de contemplar:

1. Diagnòstic
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• Anàlisi de la situació

– Marc referencial
– Perfil epidemiològic
– Recursos disponibles
– Elements afavoridors i obstacles
– Identificació de problemes de salut i necessitats

• Establiment de prioritats

• Determinació de metes

2. Planificació del projecte

• Fitxa-projecte

• Fitxa-activitat (inclosa en la fitxa-projecte)

3. Execució

4. Avaluació amb instruments d’avaluació

Per sintetitzar tot el procés, s’utilitzen les fitxes. En una fitxa s’intenta plasmar de
forma visual i senzilla un projecte de salut (vegeu taula 1.1): la fitxa-projecte, que
té un títol i en realitat inclou les 4 fases de què consta qualsevol projecte i que té
sempre la mateixa estructura.

Taula 1.1. Fitxa d’un projecte de salut en blanc (fitxa-projecte)

TÍTOL DEL PROJECTE DE PROMOCIÓ I/O PREVENCIÓ DE LA SALUT

INTRODUCCIÓ

Quins aspectes té el problema de salut? A qui va adreçat? (població diana) Quins elements s’han de tenir en
compte per determinar les necessitats educatives de la població diana perquè l’actuació sigui correcta?

S’ha de definir i descriure el problema de salut, les característiques de la població de risc i les necessitats
detectades.

OBJECTIUS

• Objectiu general (com a mínim 1 i fins a un màxim de 3)
• Objectius específics (Concreten l’objectiu general, han de coincidir amb els de les activitats.)

ACTIVITATS

• Activitat 1: títol
• Activitat 2: títol
• Activitat 3: títol
• Activitat 4: títol
• Activitat 5: títol

RECURSOS

• Materials: els corresponents a la suma de totes les activitats.
• Tècnics: els corresponents a la suma de totes les activitats.
• Personal: el corresponent a la suma de totes les activitats.
• Espais i econòmics: els corresponents a la suma de totes les activitats.

CRONOGRAMA

• Activitat 1: títol i dates
• Activitat 2: títol i dates
• Activitat 3: títol i dates
• Activitat 4: títol i dates
• Activitat 5: títol i dates

EXECUCIÓ
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Taula 1.1 (continuació)

TÍTOL DEL PROJECTE DE PROMOCIÓ I/O PREVENCIÓ DE LA SALUT

Cal dir el lloc de l’execució de les activitats. La forma de dur-les a terme queda concretada en cada activitat.

• “Càmera oculta” activitat 1
• “Càmera oculta” activitat 2
• “Càmera oculta” activitat 3
• “Càmera oculta” activitat 4
• “Càmera oculta” activitat 5

AVALUACIÓ

• Què, qui, com, amb què i quan s’avaluarà. L’avaluació ha de ser en general i s’ha de fer en diferents fases:
inicial, seguiment i final de l’activitat.
• Els formadors avaluaran la població diana amb una demostració practica de les tècniques en conjunt durant
la jornada (seguiment).
• Al final de la programació, es farà una petita enquesta per valorar els coneixements i una altra per valorar les
jornades, tot relacionant-la amb els objectius marcats del projecte i de les activitats i trobant propostes de
millora.

Tot projecte contè diferents activitats amb què es farà EpS. A banda, de la fitxa-
projecte, també s’han de dissenyar les fitxes-activitat, amb una estructura comuna.
Ha d’haver-hi tantes activitats com les concretades en el projecte. Per exemple, si
s’han programat 5 activitats, s’han de realitzar 5 fitxes-activitat.

En qualsevol disseny d’activitat en un projecte d’EpS, hem de concretar després
del número i títol:

1. Durada

2. Població diana

3. Objectius (només específics i han de quadrar amb els del projecte).

4. Continguts: Conceptuals, procedimentals, actitudinals.

5. Desenvolupament de l’activitat: explicar com s’executarà, tot dient la
tècnica educativa que s’utilitzarà. Cal especificar la metodologia utilitzada,
dir el nombre de participants de l’activitat, i es tindrà en compte: la
preparació de l’espai per dur correctament l’activitat, la presentació per
part del formador (i assistents), fer una introducció del tema a tractar,
explicar com fer l’activitat pas a pas, i finalment, fer una reflexió final, amb
conclusions (repartint les enquestes o qüestionaris, si escau), per finalment
acomiadar-nos i deixar l’espai en òptimes condicions per a futures activitats
(recollir l’espai, si escau).

6. Recursos (han de quadrar amb els del projecte, però més concrets)

7. Execució (“càmera oculta”)

8. Avaluació (instrument d’avaluació, cal concretar quan es farà).

Per esquematitzar-lo s’utilitza la fitxa-activitat que consta sempre d’una estructura
comuna, que només cal emplenar:(vegeu taula 1.2)
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Vegeu llista d’enllaços a
“Annexos” per referenciar

correctament i elaborar
bones infografies.

Taula 1.2. Fitxa d’una activitat del projecte en blanc (fitxa-activitat)

FITXA ACTIVITAT NÚM. X: TÍTOL

DURADA

Temps (minuts, hores)

POBLACIÓ DIANA

Població diana de l’activitat

OBJECTIUS

• 1-2 objectius específics (coincidents amb els de la programació). Fixeu-vos que en una activitat no hi ha
objectius generals, només n’hi ha d’específics.

CONTINGUTS

• Conceptuals:
• Procedimentals:
• Actitudinals:

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1. Tècnica educativa utilitzada i metodologia (directa o indirecta). (Recordeu que els mètodes directes amb
caràcter expositiu davant el grup es consideren menys efectius que la resta.)
2. Nombre de participants
3. Preparació de l’espai
4. Presentació per part del formador i els assistents
5. Introducció del tema a tractar
6. Detall pas a pas de l’activitat (de forma esquemàtica)
7. Reflexió final i conclusions extretes. Enquesta, si escau.
8. Comiat i recollida de l’espai

RECURSOS

• Materials:
• Tècnics:
• Personal:
• Espais i econòmics:

EXECUCIÓ

La forma de realització queda concretada en l’activitat (desenvolupament). Aquí s’actua fent realment la
tècnica educativa.

• “Càmera oculta” activitat X

AVALUACIÓ

• Cal pensar com s’avaluarà l’activitat (s’ha de posar de forma més concreta). Ex. Posar una determinada
prova tipus examen que mesurarà... Fer preguntes a l’aire on preguntarem.... Generar la prova.)
• L’avaluació ha de permetre valorar (mitjançant indicadors) en quin grau s’assoleixen els objectius formulats i
implementar les actuacions correctores pertinents en cas que sigui necessari.
• En general, es realitza una avaluació en el moment en què s’acaba de finalitzar l’activitat i una altra passat el
temps, per veure els canvis que han perdurat.

Finalment, quan s’elabora un projecte d’EpS, és important referenciar totes les
fonts utilitzades. Per tant, sempre s’han d’indicar, de forma lògica i ordenada, les
referències consultades per fer el projecte, així com la font dels recursos utilitzats.

• Material paper: llibres i revistes consultats o d’interès

• Material web: pàgines web, enllaços

• Material audiovisual: DVD i altres
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1.1 Programació sanitària: exemple de projecte de prevenció de
l’artritis reumatoide

A continuació es veurà un exemple de projecte d’EpS a partir d’un cas pràctic
(el cas de la Sofia, pacient amb artritis reumatoide), del qual es demana fer
una proposta de programació sanitària. Concretament es tracta d’un projecte de
prevenció terciària d’artritis reumatoide (AR) adreçat a familiars (i, per extensió,
també a amics, acompanyants i cuidadors). Es tracta d’anar treballant totes les
fases de què consta un projecte d’EpS, per acabar generant les fitxes-projecte i
fitxes-activitat amb les avaluacions corresponents.
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Aquesta proposta de
projecte té una finalitat

purament educativa i en
alguns aspectes ha estat
adaptat perquè sigui més

entenedora.

Cas de la Sofia, pacient amb artritis reumatoide

Treballeu al CAP d’una població gran. Es presenta la Sofia, de 47 anys i amb antecedents
de cardiopatia, amb molts mals de cap i incapacitat funcional del braç esquerre. Refereix
dolor a les articulacions, fet pel qual el facultatiu (metge) li prescriu un analgèsic via oral i
la cita per a la setmana vinent si no es troba bé.

Al cap de dos dies, la Sofia torna a anar al CAP. Els mals de cap són molt incapacitants,
no pot anar a treballar i els refereix com a insuportables. El facultatiu li prescriu analgèsics
més forts, però al cap de tres dies torna dient que no li marxa el mal de cap i que no
es pot gairebé ni moure. Es decideix derivar-la a urgències, per tal que li facin proves
diagnòstiques amb la finalitat d’emetre una orientació diagnòstica. Allí li fan TC, RMN i
ecografies i li diagnostiquen artritis reumatoide.

Al cap de dues setmanes la Sofia va al CAP a demanar informació de la seva malaltia.
Com que al CAP hi ha un col·lectiu de persones amb artritis reumatoide, penseu a realitzar
un programa de prevenció d’artritis reumatoide a persones de diferents edats afectada per
aquesta malaltia. La Sofia explica que va fer unes activitats dintre d’un projecte sobre AR
que creu que li van anar molt bé.

Mesos després torna a venir la Sofia, ara amb la seva mare. La Sofia ha tingut una
recaiguda i la seva mare ha hagut de demanar una excedència per cuidar-la. Creu que
va per llarg i vol informar-se i que li doneu eines com a familiar de pacient amb AR.

Al CAP, conscients de la problemàtica, volen posar en marxa un projecte per tal de poder
conscienciar els familiars de malalts d’AR de la prevenció en aquesta malaltia.

En aquest projecte s’ha començat identificant un problema de salut per a persones
que tenen estudis en ciències de la salut: l’artritis reumatoide (AR). En aquest
cas s’ha definit com a població diana únicament els familiars i/o cuidadors dels
malalts d’AR (es podria haver realitzat un altre projecte adreçat als malalts d’AR,
però no és el cas). Primer s’ha fet un diagnòstic, per veure si el projecte és factible
i correspon a un problema i unes necessitats reals. Posteriorment, s’ha planificat
el projecte articulant-lo en cinc possibles activitats, que s’han executat (s’han fet)
i s’han avaluat.

L’avaluació del projecte (en global) també s’ha realitzat analitzant punts forts i
punts febles com a punt de partida d’altres intervencions.

1.1.1 Fase de diagnòstic

A la fase de diagnòstic s’obtenen dades de diverses fonts, com indicadors sanitaris
i d’altres de més socials. S’analitza la situació a partir dels problemes i les
necessitats detectades. A partir d’aquí, per corroborar la necessitat del projecte
i la seva implicació, es parla amb sanitaris de la zona, com metges, graduats
en infermeria, fisioterapeutes, TCAI i persones en contacte amb la realitat més
social (assistents socials, terapeutes ocupacionals). S’estableixen relacions amb
associacions de malalts i/o familiars de malalts (mitjançant les xarxes socials).
Posteriorment, s’estudia tant la magnitud del problema (AR) com la repercussió
en la zona on es vol aplicar, els recursos disponibles i la factibilitat.
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INE

Institut Nacional d’Estadística,
d’àmbit estatal:

www.ine.es

Anàlisi de la situació

L’objectiu del projecte és disposar de dades, preferiblement numèriques, que
donin informació sobre indicadors de salut, socials i demogràfics. Aquestes dades
es poden obtenir d’indicadors sanitaris (accessibles al web) així com enquestes
directes, per exemple dins del CAP. Es realitzen enquestes a professionals de
la salut de la zona (auxiliars d’infermeria, graduats universitaris en infermeria
i metges), assistents socials del CAP i persones que van a fer activitats als centres
cívics i afectades a través de les associacions (contactades a través de xarxes
socials) on es percep la possible necessitat de realitzar un projecte d’AR. També
s’estudia el perfil epidemiològic de l’AR.

Marc referencial
Segons l’INE, a Espanya l’any 2019 hi havia 47.100.396 habitants. Segons
l’estudi Episer sobre prevalença i impacte de les malalties reumàtiques realitzat
per la Societat Espanyola de Reumatologia, 200.000 persones estan afectades per
artritis i cada any es diagnostiquen al voltant de 20.000 casos nous.

Segons l’estudi Episer, la prevalença estimada d’AR en majors de 20 anys en la
població espanyola es va estimar en 0,5% (IC 95%: 0,3-0,9). En total es calcula
que existeixen entre 150 i 200.000 persones amb AR a Espanya. S’estima que a
Catalunya hi ha més de 12.000 persones que tenen AR. En aquest marc referencial
es basa el projecte.

S’estudia la factibilitat de desenvolupar un projecte pilot sobre prevenció d’AR al
CAP de Segur de Calafell durant 2 anys (encara que també podria ser factible
al municipi de Calafell en el seu conjunt). Aquesta població de Tarragona té
26.538 habitants (vegeu taula 1.3), dels quals 4.978 habitants majors de 65 anys. A
Calafell hi ha una població significativa de gent gran (vegeu taula 1.4). També hi
ha moltes persones que fan llargues estades en aquesta població, sobretot gent gran,
però que estan empadronades en altres municipis. Per tant, el grup de població
diana seria major.

Prenent com a dada referencial que actualment l’AR afecta de 5-10 persones (0,5%
al 0,8%) per cada 1.000 habitants, estadísticament es veuria afectada una població
aproximada de 132-212 persones diagnosticades a tot Calafell.

Taula 1.3. Dades estadístiques segons sexe del municipi de Calafell (2018-19)

Població Calafell Baix Penedès Catalunya

Superfície (km2) 20,38 296,45 32.108,00

Densitat (hab./Km2) 1.302,20 354,20 239,00

Població per sexe (2019)

Homes 13.362 52.688 3.770.123

Dones 13.176 52.303 3.905.094

Total 26.538 104.991 7.675.217

Font: Idescat

https://www.ine.es/
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Les malalties reumàtiques
són el problema de salut

crònic més prevalent de la
població catalana (2019).

Font: Departament de Salut
de Catalunya.

Taula 1.4. Dades estadístiques de la població segons grups d’edat del municipi de Calafell (2018-19)

Població per grups d’edat (2019)

De 0 a 14 anys 3.866 16.696 1.177.134

De 15 a 64 anys 16.600 66.227 5.001.510

De 65 a 84 anys 4.425 17.020 1.185.318

De 85 anys i més 553 2.466 236.103

Total 25.444 102.409 7.600.065

Font: Idescat

Quant als CAP, l’any 2020 hi ha:

• Centre d’alta resolució (CAR) a Calafell poble.

• Centre d’atenció primària (CAP) al nucli de Segur de Calafell.

Quant a altres recursos, Calafell té dos centres cívics:

• Centre cívic Cinema Iris

• Centre Cívic Montse Civit

En aquests centres tenen especial rellevància les activitats relacionades amb
l’expressió i la creativitat, i també les activitats lligades a la promoció de la
gastronomia i la salut alimentària relacionades amb el mar. Són sobretot un espai
de trobada intergeneracional, cívic i social. Diferents entitats realitzen activitats i
tallers als centres cívics.

Quant a altres serveis, n’hi ha alguns d’específics per a la gent gran:

• Calafell viu +

• Posa-hi oli i altres activitats

• Teleassistència

Perfil epidemiològic
Quant el perfil epidemiològic de l’artritis reumatoide i la repercussió en el malalt,
la família i els cuidadors, l’artritis reumatoide (AR) constitueix un problema de
salut púbica per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). És una de les majors
causes d’absentisme i incapacitat laboral prematur al món.

L’artritis reumatoide (AR) és una malaltia sistèmica inflamatòria crònica autoim-
mune d’etiologia desconeguda, amb una sinovitis crònica erosiva que pot danyar
de manera severa els ossos (en forma d’erosions òssies), tendons (tenosinovitis),
i lligaments (entesitis) que hi ha al seu voltant. Afecta una o moltes articulacions,
i també pot afectar altres teixits per tot el cos. A més de la indiscutible afectació
que causa el dolor en la qualitat de vida del malalt, també es caracteritza per
produir rigidesa, inflor, deformitat i dificultats per moure que poden fer arribar
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Artritis

Inflamació d’una o més
articulacions.

L’estudi AUDIT es va
realitzar a Catalunya a
diverses unitats de
reumatologia amb l’objectiu
de conèixer el temps de
diagnòstic i el tractament
d’AR.

Etiologia

Causa (d’una malaltia)

a la invalidesa. Molts pacients tenen altra simptomatologia, més inespecífica,
com cansament, pèrdua de gana, presència de nòduls reumatoides, problemes
cardiovasculars o la síndrome de Sjögren. L’AR, com a malaltia sistèmica o
generalitzada, no és una malaltia exclusivament articular, sinó que amb el pas el
temps en algunes persones pot afectar òrgans i sistemes com els pulmons, el cor,
els ulls i els nervis.

Mà afectada d’AR. Font: Wikimedia.
James Heilman, MD

Exemple de la síndrome de Sjögren

Sovint les persones amb AR pateixen l’anomenada síndrome de Sjögren, una malaltia que
produeix inflamació de les glàndules que lubrifiquen diverses parts de l’organisme com les
llàgrimes als ulls, la saliva a la boca o les secrecions vaginals. Es manifesta en forma de
conjuntivitis, sequedat ocular que es manifesta com a sensació de sorra als ulls, sequedat
bucal i vaginal.

El diagnòstic de l’AR és global i no hi ha una prova objectiva específica, ja que el
marcador sanguini FR-factor reumatoide no es prou específic. El més habitual és
anar al metge de capçalera, que aquest remeti al reumatòleg i que el reumatòleg
demani una anàlisi de sang i alguna altra tècnica de diagnòstic per la imatge, com
les radiografies. No obstant això, és important assenyalar que ni les anàlisis ni
les radiografies per si soles indiquen el diagnòstic definitiu. Aquest depèn de la
valoració global i conjunta de tota la simptomatologia.

Diagnòstic de l’AR

Les proves més freqüents que se solen realitzar per al diagnòstic són:

• Anàlisi de sang (velocitat de sedimentació globular (VSG), proteïna C reactiva (PCR), factor
reumatoide (FR), anticossos antipèptic clíclic citrulinat (anti-CCP).

• Radiografies

• Ecografies

• Ressonàncies magnètiques

• TC

• Gammagrafies

• Extracció de líquid sinovial

Radiografia d’una mà amb AR. Font:
Wikihow

L’objectiu del tractament consisteix a alleujar els símptomes (dolor, tumefacció
articular i disfuncionalitat), evitar o alentir la progressió de la malaltia i aconseguir
una remissió completa i duradora. L’estudi AUDIT mostra que la demora mitjana
a Catalunya entre l’inici dels símptomes i la primera visita amb el reumatòleg és
d’onze mesos i que la demora és menor si existeixen dispositius específics als CAP
per atendre aquestes malalties.

Actualment no existeix cura per a l’AR, però és més probable que hi hagi una
remissió dels símptomes quan el tractament s’inicia precoçment. Es tracta d’una
malaltia crònica per a la qual no hi ha no hi ha tractaments curatius i l’objectiu
terapèutic és aconseguir la remissió o un baix nivell d’activitat clínica, per reduir la
inflamació, els símptomes i el dany articular. Les formes de tractament més usuals
són: tractament farmacològic combinat amb exercicis de teràpia ocupacional (o
fisioteràpia). Si aquests tractaments no provoquen una millora com a darrera opció



Educació per a la salut 18 Elaboració de programes d'educació per a la salut

AINE

Sigla corresponent a
antiinflamatori no esteroide. És

un grup de fàrmacs
antiinflamatoris, com l’AAS,

l’ibuprofè o el diclofenac.

Epigenètica

Herència de patrons d’expressió
de gens que no vénen

determinats per la seqüència
genètica (ADN) i sí pel medi

ambient i l’estil de vida. Serien
els “vestits” de la seqüència

d’ADN.

Els corticoides són fàrmacs
antinflamatoris que

provoquen molts efectes
adversos.

hi ha la cirurgia per ajudar a restaurar la mobilitat de l’articulació danyada i per
reduir el dolor. L’ideal és que la família del pacient amb AR col·labori amb el seu
tractament.

Exemple de principals mesures terapèutiques per a l’AR

Els millors resultats terapèutics s’aconsegueixen quan es realitza un diagnòstic precoç i
s’establex el tractament de forma inicial. L’EpS en forma d’entrevista clínica tant pel metge
de capçalera com pel reumatòleg és clau per a un bon pronòstic de la malaltia.

Les principals mesures terapèutiques són:

• Tractament farmacològic (fàrmacs convencionals i/o tractament biotecnològics innovadors)

• Cirurgia: artroscopia, sinovectomia, artoplastia...

• Altres mesures:

– EpS (individual i grupal) i consells sobre estils de vida

– Associacionisme

– Repòs i exercici físic (supervisat per especialistes)

– Teràpia ocupacional

– Fisioteràpia

– Dispositius ortopèdics o d’ajuda

En el tractament farmacològic inicialment s’utilitzen per alleugerir la simptoma-
togia els antinflamatoris convencionals (analgèsics, AINE) i els corticoides en
baixes dosis. Quan no donen els efectes desitjats o hi ha una progressió de
la malaltia, s’administren els anomenats fàrmacs antireumàtics, cada cop més
personalitzats, que són fàrmacs immunosupresors modificadors de la malaltia
(immunosupresors antireumàtics). El fet que en fases precoces de la malaltia
es produeixi sovint una lesió articular irreversible ha fet que aquests fàrmacs
immunosupresors s’hagin proposat com a tractament d’elecció en pacients amb
formes inicialment agressives de la malaltia.

Medicina personalitzada

La tendència és anar cap a una medicina personalitzada amb una aproximació
multidisciplinària en la qual es combinin totes les troballes clíniques amb les de noves
tecnologies geneticoepigenètiques. Aquesta situació ha de permetre identificar els millors
tractaments per a un individu en concret. Es tracta de fer recerca de la malaltia centrada en
els pacients de forma individualitzada. L’objectiu és optimitzar l’eficàcia i reduir els efectes
secundaris dels tractaments, així com la despesa sanitària, identificant el tractament més
adequat per a cada individu.

Una vegada el tractament ha començat, la medicina personalitzada també incorpora un
suport i control personalitzat de l’pacient, per prevenir complicacions a llarg termini i
millorar la qualitat de vida amb sistemes com la telemedicina (que inclou, telemonitorització,
teleconsulta i teleeducació).

Segons dades del Departament de Salut de Catalunya, entre gener de 2012 i desem-
bre de 2018 s’han iniciat 7.526 tractaments d’immunosupresors antireumàtics per
a 4.904 pacients diagnosticats amb AR activa amb una edat mitjana de 56 anys, i
un 79% han estat dones. La durada mitjana dels tractaments va ser de 37,7 mesos.
El percentatge de resposta per als tractaments és d’un 60% de forma aproximada.
La despesa total acumulada des del 2014 ha estat de 144,3 milions d’euros, i per
any ha variat des de 26,4 fins a 32,9 milions d’euros.
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Exemple d’indicadors i fonts per a l’anàlisi de la situació

Primer cal obtenir dades de la situació real (en aquest cas d’AR) a partir de diferents
indicadors i fonts:

• Ministeri de Salut (àmbit estatal)

• Departament de Salut (Generalitat de Catalunya): Pla de Salut de Catalunya, Observatori de
Salut de la Generalitat de Catalunya, Canal Salut, ESCA

• Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor 2017-2019

• Associacions de malalts (Sociedad Española de Reumatología, Arthritis Foundation)

• Material TVE (“La mañana TVE”)

• App sobre artritis (SER-SEMFYC). Algoritme de malalties autoimmunes sistèmiques

• Articles de revistes especialitzades (Reumatología Clínica)

• Enquestes a professionals en contacte amb la malaltia (metges, graduats infermeria, auxiliars
d’infermeria, assistents socials...)

En la majoria dels casos s’aconsegueix un bon control de l’artritis amb el
tractament adequat. L’estudi AR: Join the Fight. Comprenent l’artritis reumatoide
manté que el curs del artritis reumatoide és modificable i el dany articular es pot
retardar o aturar gràcies al diagnòstic precoç i a un tractament primerenc, a més
del manteniment d’hàbits de vida saludables com l’exercici físic i una alimentació
adequada.

Segons dades de la Societat Espanyola de Reumatologia, actualment l’AR té una
prevalença comunicada al món entre el 0,3 i l’1,2%. Les dades s’han obtingut
a partir dels estudis comunicats en les regions geogràfiques a què pertanyen.
A Espanya, la prevalença ha estat estudiada a partir de diverses fonts (el més
remarcable és l’estudi Episer) i varia entre el 0,3 i l’1,6%. Per sexes, és del 0,8%
en dones i de 0,2% en homes majors de 20 anys i sol aparèixer entre els 45 i els
55 anys. És una evidència que els pacients amb AR tenen una menor esperança
de vida. Pot aparèixer en homes, ancians i en les seves formes infantils pot afectar
nens, i fins i tot nadons.

En els últims anys els avenços terapèutics han afavorit un major diagnòstic precoç,
motiu pel qual ha augmentat fins a un 1% la prevalença de la malaltia. Segons
l’estudi Episer sobre prevalença i impacte de les malalties reumàtiques realitzat
per la Societat Espanyola de Reumatologia (SER), s’estima que a Espanya més
de 200.000 persones pateixen artritis reumatoide i cada any es diagnostiquen al
voltant de 20.000 casos nous, dada molt important si tenim en compte que l’artritis
reumatoide és la més incapacitant de les malalties reumàtiques. A Catalunya,
segons la societat catalana de reumatologia, s’estima que hi ha al voltant de 40.000
persones amb AR, però només unes 12000 diagnosticades).

Impacte de l’artritis reumatoide (font:
Algoritme sanitari)

L’artritis reumatoide (AR) va provocar a Espanya el 2004 la pèrdua de més de
42.000 anys de vida ajustats per discapacitat (Disability Adjusted Life Years,
DALY), fet que suposa un 0,89% del total de DALY perduts. La càrrega de
morbiditat associada a les malalties reumàtiques és igual o superior a la del càncer
al Canadà.
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La predisposició genètica és un factor de risc per a AR, augmentant fins al 70% la
possibilitat de desenvolupar-la, seguit de l’estil de vida, ser dona i viure en ambient
urbà. La prevalença de l’AR augmenta amb l’edat. Vegeu la prevalença d’AR per
grups d’edat a Espanya (vegeu taula 1.5).:

Taula 1.5. Prevalença d’AR
per grups d’edat a Espanya (Font:
Estudi Episer)

Franja d’edat %

20-29 0,22

30-39 0,23

40-49 0,54

50-59 0,31

60-69 0,96

70-79 0,49

≥80 2,67

Segons els resultats de l’enquesta de salut de Catalunya (ESCA) del 2018, l’artritis
està considerada com un dels principals problemes de salut crònica de la població
catalana (vegeu figura 1.2).

Figura 1.2. Pàgina del qüestionari ESCA

Font: Qüestionari ESCA. Generalitat de Catalunya.
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La percepció de la salut per part dels malalts amb AR constitueix un problema
important, ha passat a ser una malaltia biopsicosocial per les repercussions que
té en els àmbits psicològic, familiars i socials i pels seus costos econòmics.
Aquesta malaltia afecta greument la capacitat per desenvolupar activitats laborals
i habituals de la vida diària, i altera significativament la qualitat de vida de les
persones que la pateixen ja que causa limitacions físiques i produint un gran
impacte social. És conegut que l’estrès emocional pot empitjorar l’artritis. Per
aquest motiu, al costat d’un tractament efectiu per reduir la inflamació i millorar els
símptomes de la malaltia, cal intentar aconseguir un benestar mental per suportar
millor la malaltia.

En alguns pacients i familiars pot ser necessari un suport psicològic o psiquiàtric
per millorar l’estat d’ànim i la desmotivació ocasionats per la malaltia. En l’aten-
ció al malalt és convenient l’ajuda d’un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional
per ensenyar exercicis que ajudin a mantenir flexibles les articulacions i maneres
noves de fer les tasques quotidianes per mantenir l’autonomia.

La incapacitat ocasionada fa que alguns pacients necessitin algú que els cuidi, ja
que el 90% de pacients amb AR manifesten que han perdut qualitat de vida a
partir del seu diagnòstic i gairebé un 40% ha realitzat baixes per incapacitat en
alguna ocasió degut a l’AR. Els cuidadors poden ser formals (professionals), però
majoritàriament les cures són realitzades per la família (més del 80% dels casos),
amics, veïns o altres persones properes.

Els familiars o persones que tenen cura d’un familiar amb AR fan una gran
varietat de funcions domèstiques, socials, financeres, emocionals i d’infermeria
de manera quotidiana o esporàdica. Sigui qui sigui que hagi assumit aquest paper
de forma sobtada o gradualment amb el pas del temps, pot ser que se senti sol,
insuficientment preparat o esglaiat per la responsabilitat. Tenint en compte també
l’estudi internacional RA: Join the Fight. Comprenent l’artritis reumatoide, en
l’àmbit espanyol només un 33% dels malalts (1 de cada 3) afirma disposar de
la informació suficient per controlar correctament la malaltia (quan a Europa el
percentatge seria proper al 75%, és a dir 3 de cada 4 persones). Així mateix, 3 de
cada 5 (60%) creuen de forma errònia que si no tenen dolor, l’AR está controlada;
i 2 de cada 5 (41%) no saben que el mal que causa l’AR en les articulacions és
irreversible. Es veu que hi ha la necessitat latent d’informar, educar, donar suport
i tractar el pacient, sense oblidar del paper essencial que tenen els cuidadors i la
família, ja que pateix una afectació important.

La família absorbeix les cures del pacient, ja sigui un cuidador de manera exclusiva
o la càrrega es comparteix entre els membres més propers del malalt. Tot això
provoca canvis en la quotidianitat del pacient i la família. Per afrontar les cures
la família modula una sobrecàrrega emocional i física, la relació amb el pacient
canvia i les repercussions econòmiques són influents.

En el cas del CAP de Segur de Calafell, es creu que hi ha la necessitat d’elaborar i
desenvolupar un programa d’educació per a la salut dirigit als familiars i cuidadors
de les persones amb AR diagnosticada. Amb aquest programa es vol donar més
informació perquè familiars i cuidadors adquireixin les competències necessàries
per a l’atenció del malalt amb AR. També es busca crear pautes per a l’autocura i
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Trobareu enllaços a
diferents recursos a

l’apartat “Annexos”.

prevenció de la sobrecàrrega física i emocional i conscienciar sobre la importància
d’un estil de vida saludable para prevenir i pal·liar l’artritis reumatoide. Aquest
programa es desenvoluparà com a projecte pilot en el CAP de Segur de Calafell
durant dos anys.

El cuidador de pacients amb AR presenta conseqüències negatives, com la
pèrdua de poder adquisitiu, problemes laborals, aïllament social i sobrecàrrega
emocional. Els resultats apunten cap a la importància de desenvolupar programes
que minimitzin l’efecte de les conseqüències en el cuidador de pacients amb AR.

Recursos
Per promoure en familiars i cuidadors l’adquisició de tècniques per a l’atenció del
malalt, sense deixar de banda l’autocura i aconseguir aplicar canvis per portar un
estil de vida saludable que porti a la prevenció i el tractament de l’AR, es fa un
primer abordatge a escala sanitària per establir contacte amb la població diana
quant a materials, tècnics, personal, espais (infraestructures) i econòmics.

1. Materials: material d’oficina, material per a gimnàstica. Es pot fer recerca
de material a Canal Salut de la Generalitat de Catalunya, material web de
l’Escola Andalusa de Salut Pública...

2. Tècnics: material d’ofimàtica, ordinadors...

3. Personals: cal posar-hi especial atenció per contactar amb personal sanitari
dintre d’un equip multidisciplinar. El millor són especialistes en la matèria
amb habilitats socials.

• Sanitaris dels CAP (metges i equip d’infermeria) en contacte amb els
malalts en l’atenció primària: són la primera elecció per interactuar
amb els familiars i cuidadors explicant l’existència del programa, ja
que són especialistes degudament formats en ciències de la salut.
Ho faran mitjançant una entrevista clínica i, posteriorment, l’equip
d’infermeria farà activitats d’EpS específiques, en format individual o
grupal. Els professionals d’infermeria juntament amb un equip mul-
tidisciplinar donarà continuïtat temporal al programa d’EpS específic
per a familiars i cuidadors. Rebran el suport de fisioterapeutes.

• Preparadors físics: Calafell té moltes activitats gratuïtes de gimnàstica
per a gent gran al municipi (marxa nòrdica, centres cívics...). També hi
ha un centre esportiu. Aquestes activitats es basen en el manteniment
físic de baix impacte, ioga, pilates i aiguagim. Es donarà a conèixer
aquest servei perquè familiars i pacients puguin beneficiar-se del
servei. El representant de l’ajuntament que imparteixen aquestes
classes donarà una explicació de les activitats.

• Professionals especialistes en EpS: es preveu comptar amb l’assessora-
ment de la coordinadora nacional d’artritis que actualment col·labora
amb el projecte SROI-AR, desenvolupat per Weber i promogut per la
farmacèutica Lilly, per definir un abordatge ideal d’aquesta malaltia
dins del sistema nacional de salut que afavoreixi les expectatives i la
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En ciències de la salut no se
sol prohibir res. En el seu
lloc sempre es diu “cal
evitar” o “cal disminuir”.

qualitat de vida de les persones afectades. També es pot contactar amb
Conartritis (coordinadora nacional d’artritis), que ha realitzat diverses
activitats amb malalts amb artritis. Per exemple: No es cuentitis,
es artritis, a l’Hospital Ramón i Cajal de Madrid, i ARropados, al
Caixaforum de Barcelona, així com a Sevilla i Màlaga.

• Associacions: La Lliga de Reumatologia a Catalunya, que actualment
desenvolupa una important tasca donant suport a les persones que
conviuen amb malalties reumàtiques i els seus familiars, pot participar
per donar a conèixer les seves activitats i projectes. Les seus més
properes són a Vilafranca del Penedès i a Reus.

4. Espais (infraestructures): instal.lacions del CAP de Segur, centres cívics i
espais municipals. Es pot estudiar fer activitats vora el mar. Es demanaran
els permisos corresponents.

5. Econòmics: ajuda de diferents associacions, el Departament de Sanitat i
l’ajuntament. Es pot consultar si es poden fer servir recursos de Benestar
Social i/o altres ajudes.

Marxa nòrdica recomanada per a
pacients i familiars d’AR. Font:
Ajuntament de Calafell

Elements afavoridors i obstacles
Com a elements afavoridors (EA) destaquen:

• EA1: Implicació de familiars i malalts d’AR de Segur de Calafell que han
realitzat l’enquesta.

• EA2: Possibilitat de recursos, segons el primer tempteig realitzat.

• EA3: Dieta mediterrània àmpliament acceptada en la població diana.

Exemple d’alimentacio i AR

Una alimentació equilibrada, variada i sana és la més recomanable com a estil de vida
saludable. És bo seguir una dieta mediterrània per la seva varietat i contingut en aliments
amb un alt poder antinflamatori com: fruites, verdures, llegums, fruits secs, llavors i cereals
integrals, a més de peix i oli d’oliva verge extra. Aporta beneficis en el control de pes
i l’aportació vitamínica necessària. Ajuda a disminuir el dolor i la inflamació quan ja es
pateix la malaltia.

Per contra, els aliments que cal evitar són els productes processats, els greixos saturats,
el sucre i les begudes o refrescos ensucrats, els dolços en grans quantitats, el cafè, el te,
l’alcohol i el tabac, ja que poden elevar la inflamació articular i l’obesitat. Les hamburgueses,
el pollastre i altres carns a la graella o fregides a altes temperatures augmenten substàncies
en la sang nomenades AGE (productes finals de glicosilació avançada). Tot i que no hi ha
una correlació directa entre els AGE i l’artritis, s’han detectat nivells alts en els individus
que presenten inflamació.

Per corregir nivells deficitaris de vitamines, poden ser necessaris els complements
si la persona està en un dels grups de risc.

En el V Congrés de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària s’ha destacat la
importància de la realització d’activitats esportives per al desenvolupament físic,
psíquic i social, a més de la gran influència en la prevenció de moltes malalties
com l’obesitat, la hipertensió i la diabetis.
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• EA4: Presència de mar a la localitat que afavoreix les passejades per primera
línia de platja.

• EA5: Realització d’activitats de gimnàstica a la població que es programen
de forma habitual.

Exemple d’evolució terapèutica de l’AR

L’enfocament terapèutic de l’AR ha sofert una gran evolució en els últims temps, ja que s’ha
demostrat que la inactivitat de les articulacions genera en el pacient hipotonia muscular i
pèrdua de rang articular. Això, sumat al dolor (que no desapareix amb aquest repòs), torna
inservible una articulació.

Actualment es fa totalment el contrari. Sempre amb la supervisió de professionals, es
dissenya un programa on es combinen exercicis físics aeròbics i anaeròbics que no siguin
traumàtics per a les articulacions del pacient, però que al mateix temps les potenciïn.
L’exercici pot ajudar a alleujar el dolor, així com a augmentar la mobilitat i la capacitat
funcional de les articulacions. És important mantenir els músculs forts i les articulacions
flexibles i desenvolupar la resistència per a certes activitats, ja que com més forts estiguin
els músculs i els teixits que envolten les articulacions, major serà la seva capacitat de
subjecció i protecció, fins i tot d’aquelles articulacions febles i danyades per l’artritis, a més
de millorar la condició física.

El terapeuta ocupacional brinda pautes de cura de les articulacions quan fa l’adaptació de
l’entorn a les activitats de la vida diària (AVD) i a les activitats instrumentals de la vida diària
(AIVD).

Com a elements obstaculitzadors (EO), hi ha força factors que es relacionen amb
el fet que una persona pugui tenir AR:

Infografia sobre prevenció del tabac.
Font: Generalitat de Catalunya.

Departament de Salut

• EO1: Factors de risc per tenir AR.

Factors de risc

• Sexe. Les dones tenen més prevalença que els homes.

• Edat. Pot produir-se a qualsevol edat, però la seva incidència és més freqüent entre els 40 i
els 60 anys.

• Antecedents familiars. Si un família té AR, es pot presentar risc major de patir la malaltia
(factor genètic).

• Tabaquisme. Fumar augmenta el risc de presentar AR, particularment si hi ha predisposició
genètica, i està relacionat amb una major gravetat de la malaltia.

• Exposició ambiental. Si bé no és segur, l’exposició a alguns elements com ara l’asbest o el
sílice pot augmentar el risc de presentar AR.

• Obesitat. Les persones amb sobrepès o obesitat sembla que tenen un risc lleugerament més
gran.

• Hàbits insaludables: Manca d’exercici físic (si es realitza exercici físic, es millora la
simptomatologia), no fer una dieta saludable (variada, equilibrada).

• Entorn laboral i familiar inadequat. S’ha vist que hi ha algunes ocupacions que afavoreixen
l’aparició d’AR (com les que fan que es dobleguin el genolls).

• Estat d’ànim patològic. Els estats d’ànims positius fan que s’afronti millor la malaltia.

• Fatiga. A nivells superiors de fatiga i estrès, hi ha més risc. S’han de reposar, sobretot en
fases agudes, les articulacions.
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Escala Barthel

Escala amb puntuació utilitzada
per mesurar el grau en què es
poden realitzar les AVD. Si és
inferior a 20, la persona és
considerada com a totalment
dependent.

Problema de salut

Situació que afecta negativament
la persona amb pèrdua de salut i
a la qual es vol donar una
solució.

Necessitat de salut

Diferència entre el que es
considera un estat òptim de salut
i l’estat real de la persona. Es
percep una diferència entre el
que es considera normal i
l’observat o percebut.

• EO2: Poca prevenció per part de la població en la detecció dels primers
símptomes d’AR.

• EO3: Poca prevenció per part de malalts i familiars quan l’AR afecta les
activitats quotidines.

Exemple de suport a malalts d’AR i en activitats de vida diària (AVD)

Les activitats de la vida diària (AVD) inclouen tot allò que les persones normalment poden
fer de forma autònoma, com alimentar-se, banyar-se, vestir-se, rentar-se, arreglar-se o anar
al lavabo de forma independent però que d’altres no poden fer si no és amb ajuda d’algun
tipus de suport (humà o tècnic). Existeixen nombroses escales per mesurar el grau d’AVD,
una de les més utilitzades és l’escala Barthel. El grau en què l’AR afecta les activitats de
la vida diària (AVD) del malalt, el treball i les relacions familiar- pacient o pacient-cuidadors,
depèn en gran part de com de bé puguin fer front a la malaltia. La depressió i l’ansietat són
freqüents, igual que els sentiments d’impotència i baixa autoestima que poden afectar tant
el malalt com les persones properes.

Buscar el suport de persones en la mateixa situació és clau per començar a superar la
malaltia. Les associacions de malalts tenen un paper clau en l’assessorament i el suport
als malalts, les seves famílies i cuidadors. A través d’aquests grups es té accés a xerrades
informatives sobre els diferents tractaments i és possible rebre teràpia psicològica i social
per assumir la malaltia i reprendre la vida des de la nova condició.

Identificació de problemes de salut i necessitats
Dels problemes de salut que afecten les persones malaltes que amb AR destaquen:

• Artritis reumatoide: articulacions sensibles, articulacions calentes, inflades
i rígides.

• Simptomatologia inespecífica:

– Dolor

– Rigidesa

– Inflor

– Deformitat

– Dificultat de moure’s

• Aparició d’altra simptomatologia (per exemple, la síndrome Sjögren)

• Depressió, ansietat

• Transtorns adaptatius

Com que la població diana del projecte no són els malalts amb AR, sinó familiars
i cuidadors de malalts amb AR, cal analitzar els problemes de salut de la població
d’estudi.

Dels problemes de salut que poden tenir els familiars i els cuidadors de malalts
amb AR destaquen:

• Malalties osteomusculars derivades d’una mala higiene postural per l’ajuda
dels familiars amb AR
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• Depressió, ansietat

• Aïllament social

• Fatiga

• Cansament extrem

• Problemes laborals

• Conductes abusives: tabac, alcohol

• Síndrome del cuidador

Síndrome del cuidador

En ocasions, quan el cuidador se sent completament absorbit per la relació amb la persona
de la qual té cura, va aïllant-se a poc a poc i pot desenvolupar l’anomenda síndrome
del cuidador. Aquest trastorn es caracteritza per un estat d’esgotament físic i mental,
acompanyat d’un fort rebuig cap a la persona cuidada, fet que provoca un acusat sentiment
de culpa.

Sovint al cuidador li convé reunir-se amb altres persones que reforcin la seva autoestima i
que l’enriqueixin, així com prendre temps per a si mateix i fomentar l’autocura fent activitats
que li agradin, com descansar i desconnectar.

És convenient tenir en compte els familiars i cuidadors, que són el suport principal,
a més dels testimonis del deteriorament físic i afecció psicològica de les persones
amb AR. Són els que assumeixen les cures quan es presenta la dependència. En
moltes ocasions els cuidadors o familiars no tenen els recursos necessaris per
resoldre amb èxit les demandes i arriben a sentir-se desbordats per la nova situació
que es presenta amb el diagnòstic d’AR. Els cuidadors han de tenir informació i
eines per assumir el paper que els exigeix la malaltia, perquè hauran de prendre
decisions i actuar en conseqüència quan el malalt no pugui fer-ho. També és
important remarcar que el cuidador ha d’aprendre a cuidar-se, a mantenir un estil
de vida saludable, actiu i motivat que li aporti qualitat de vida.

És important veure la necessitat de prestar atenció a cuidadors i familiars, a part de
l’atenció proporcionada a les persones amb problemes de salut mental i atenent a
les seves necessitats individuals. També és important fomentar i donar suport a la
investigació i implantar oportunitats de descans, ja sigui reforçant les famílies per
compartir les responsabilitats de les cures o finançant ajuda temporal professional.

Hi ha moltes maneres de determinar necessitats. Una manera pot ser veure quines
formes hi ha de prevenir la malaltia, conscienciar i conèixer els mètodes d’EpS
que es poden utilitzar (vegeu figura 1.3).
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Figura 1.3. Artiritis reumatoide: identificació problemes
salut

S’ha elaborat un instrument de recollida de dades (vegeu “Instruments d’avalu-
ació”) per passar-ho en les consultes del CAP de Segur de Calafell (Tarragona).
Aquestes entrevistes estan dirigides a familiars de pacients que acudeixen al CAP
manifestant dolor en les articulacions i que estan en procés de proves o anàlisis
per sospites d’AR, que ja tenen un diagnòstic positiu i els familiars o cuidadors.
Aquesta enquesta s’ha utilitzat per comprovar si hi ha necessitat de salut per part
de familiars i cuidadors dels malalts amb AR que tinguin una necessitat de tipus
latent, ja que no la perceben.

Amb les dades recollides, s’ha arribat a la conclusió que la majoria de pacients
i familiars o cuidadors no coneixen bé els símptomes de l’AR, ni tampoc les
prevencions a l’hora de cuidar un malalt amb AR. La majoria dels que busquen
informació a internet sobre la malaltia són dones majors de 45 anys i menors de
60. Un alt percentatge dels enquestats que han buscat informació sobre la malaltia
coneixen l’existència dels mètodes de teràpia complementària per allunyar els
símptomes, però un gran percentatge no els posen en pràctica per por de fer o
fer-se mal, o perquè creuen que no serveix per a res. Els familiars i cuidadors
sovint se senten culpables per no saber com tractar els malalts, cosa que els pot
arribar a provocar depressió.

Establiment de les prioritats

En el cas del projecte de prevenció de l’artritis reumatoide s’estableix les prioritats
pel mètode Hanlon:

1. Component A: Magnitud del problema. Quants individus estan afectats?
Uns 200 aprox.

2. Component B: Severitat del problema. La repercussió del problema sobre
la salut de la persona és molt greu? Com són les taxes de mortalitat i
morbiditat? Produeix incapacitat? Té un elevat cost social? Sí que pot
produir incapacitat i grans costos socials. La morbiditat de les malalties
com l’AR és molt elevada.

3. Component C: Eficàcia dels programes d’intervenció. Es pot modificar el
problema amb els recursos i tecnologies actuals? Sí. En aquest cas s’enfoca
a familiars dels malalts.
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Les metes del diagnòstic de
salut són molt i molt

generals en contraposició
als objectius generals de la
planificació del projecte, on

surten els tants per cent.

4. Component D: Factibilitat del programa d’intervenció. Se segueixen les
sigles PEARL: És pertinent el programa (P)? Econòmicament és factible
(E)? És acceptat per la població, els professionals i les organitzacions (A)?
Es disposa de recursos (R)? És legal i èticament factible (L)? El programa
sí que és factible, la població diana (familiars de malalts amb AR) l’accepta
de bon grat, el CAP té recursos i és èticament factible.

Aquest mètode permet ordenar els problemes assignant-los un valor segons els
resultats obtinguts en la següent fórmula:

Puntuació de prioritat: (A + B) C · D

Amb aquest mètode s’aconsegueix fer un estudi per a avaluar si és factible i pos-
sible afrontar les possibles complicacions d’artritis reumatoide en els cuidadors.
Per tant, aquest projecte seria prioritari.

Determinació de metes

Pel que fa a les metes, en els cas del projecte de prevenció de l’artritis reumatoide
va dirigit a familiars i cuidadors perquè tinguin una bona autocura i una bona cura
dels familiars afectats. Moltes persones quan són coneixedores que un familiar
pateix aquesta malaltia no saben com actuar i tenen sensació de culpa. Es tracta de
proporcionar estratègies adequades per tal que sàpiguen com afrontar la situació
i puguin proporcionar una adequada atenció envers el familiar afectat així com
fomentar la salut pròpia.

Per tant, les metes en aquest projecte són les següents:

• Proporcionar coneixements als familiars sobre la importància de les preven-
cions com a lluita contra la malaltia.

• Promoure estils de vida nutricionals saludables.

• Fomentar l’autocura i autonomia pels malalts afectats d’AR, ja que així el
cuidador disminuirà la càrrega física i mental.

• Fomentar la gestió de les emocions per part dels cuidadors informals de
pacients d’AR.

• Donar eines als cuidadors i familiars de pacients d’AR per fer front a la
malaltia.

Per assolir les metes plantejades s’ha dissenyat una estratègia que inclou diferents
activitats presencials amb l’assessorament de professionals sanitaris, agrupacions,
associacions i fundacions per a malalts i familiars.
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Planificar un projecte és
sinònim de dissenyar un
projecte.

Un projecte de salut és de
caràcter obert. Pareu
atenció perquè poden
haver-hi altres propostes!

1.1.2 Planificació del projecte

Un cop realitzat el diagnòstic, s’inicia la planificació. En aquest cas, es fa a través
de fitxes-projecte i fitxes d’activitats. S’ha de tenir en compte que el projecte ha
d’anar dirigit a la població diana. Per tant, tots els objectius, continguts i activitats
a realitzar van dirigits a aquest tipus de població (familiars de pacients amb AR).

Fitxa-projecte

En una fitxa es plasma de forma visual i senzilla el projecte de salut (vegeu una
proposta possible a taula 1.6).

Taula 1.6. Fitxa-projecte de prevenció d’AR

PREVENCIÓ D’AR

INTRODUCCIÓ

L’artritis reumatoide (AR) és una malaltia inflamatòria crònica que afecta les articulacions. Els símptomes són:
dolor, tumefacció, rigidesa o dificultat de moviment, cansament, sensació de malestar, febre, inapetència i
pèrdua de pes.

És una malaltia que afecta unes 240.000 persones en Espanya, un 0’8% de dones i un 0’2% d’homes,
principalment entre els 45 i 55 anys.

Actualment hi ha en tot el planeta entre 100 i 200 milions de persones que pateixen aquest trastorn.

És més freqüent en dones que en homes i pot aparèixer en persones de qualsevol edat, però és més freqüent
en persones d’edat avançada.

No es coneix la causa principal de l’AR, però els principals factors d’aquesta malaltia són:
• Gens (es transmeten de pares a fills)
• Hàbits insaludables
• Tabaquisme

Amb el projecte “Movem-nos tots!” intentem millorar la percepció de salut de familiars i cuidadors de persones
amb (AR). La finalitat és capacitar els familiars amb les eines necessàries per cuidar dels seus familiars en
l’entorn familiar i proporcionar-los confort i seguretat tot donant eines per gestionar les emocions.

El lloc de l’activitat és el CAP de Segur de Calafell, juntament amb el centre cívic Montse Civit. Es faran una
sèrie d’activitats orientades als familiars de persones amb AR, amb la intenció de facilitar l’accés a la
informació sobre l’artritis reumatoide.

OBJECTIUS (en 2 anys, al CAP )

Objectiu general (mínim 1 de general fins a un màxim de 3)

• Reduir 15% les seqüeles dels malalts amb AR.
• Aconseguir una participació superior al 50% de la població diana al CAP.

Objectius específics

• Aconseguir la formació d’un grup d’associació de familiars de malalts a la zona.
• Augmentar un 50% la implicació de familiars de pacients amb AR en les activitats físiques.
• Eliminar en un 70% aliments processats per mantenir hàbits saludables dintre de l’àmbit familiar.
• Garantir l’atenció psicològica en el 60% dels familiars de pacients amb AR.

ACTIVITATS

• Activitat 1: Taller de maquillatge
• Activitat 2: Somriure per sentir-se millor
• Activitat 3: Tots a una!
• Activitat 4: Taller d’alimentació
• Activitat 5: Conviure amb AR

RECURSOS
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Les activitats del projecte
han de tenir una

metodologia adaptada i
específica per a la població

diana.

Taula 1.6 (continuació)

PREVENCIÓ D’AR

• Materials: Informació web de la Fundació Espanyola de Reumatologia. Vídeo Taller de maquillaje para
pacientes reumáticas, pintallavis, pintaulls, sombra d’ulls, crema base, pinzells, cotó; cadires, taules, enquesta,
plastilina, estoreta elèctrica, paper ,bosses d’aigua, full de les activitats; Pissarra, cartells,fullets, prestatgeria,
estris de cuina, aliments. papers, bolígrafs, roba variada, penjadors, tasses, forquilles, culleres, pinta, raspalls
de dents, botons, llibres, escala petita.
• Tècnics: Retroprojector, connexió wifi, PC, equip de so, mitjans audiovisuals, vídeo, lector vídeo.
• Personal: Esteticista, auxiliar d’infermeria fisioterapeuta, voluntaris de l’Associació de Reumatologia de
Catalunya. Metge reumatòleg, fisioterapeuta, infermer (grau), dietista, psicòleg especialitzat en músicoteràpia,
voluntaris d’associacions, informàtic.
• Espais i econòmics: casal cívic, sala de fisioteràpia. Taller gratuït (l’esteticista és familiar d’una pacient amb
AR i l’auxiliar també). CAP (espai per concretar). Cinema Iris (diferents espais). Activitat sostinguda amb
aportacions i voluntaris.

CRONOGRAMA

Metodologia d’aprenentatge significatiu relacionat amb experiències i vivències (metodologia experencial) amb
perspectiva globalitzadora (es transmet la realitat de forma global, no fragmentada).

• Activitat 1: Taller de maquillatge. 1 sessió 1h (10-11h). Primer divendres de mes.
• Activitat 2: Somriure per sentirse millor. 1 sessió 3 hores (de 10 a 13h). Segon divendres de mes.
• Activitat 3: Tots a una! 1 sessió 2h 45 minuts. (11-13.45h). Tercer dimarts de mes.
• Activitat 4: Taller d’alimentació. 1 sessió 2 h (11-13h). Tercer divendres de mes.
• Activitat 5: Conviure amb AR (11-12h). 4 sessions de 60 min. Primer, segon, tercer i quart divendres del mes
següent.

Les activitats duraran dos mesos: les activitats 1 a 4 durant el primer mes, mentre que l’activitat 5 (que consta
de 4 sessions) es farà al mes següent.

EXECUCIÓ

Lloc on es durà a terme l’execució de les activitats.

Forma de realitzar-lo està concretada a cada activitat.

Planta 0: sala de conferències i audiovisuals. Planta 1: gimnàs i sala de fisioteràpia i rehabilitació. Centre Cívic
de Calafell (a concretar).

“Càmera oculta” activitat 1. Taller de maquillatge
“Càmera oculta” activitat 2. Somriure per sentir-se millor
“Càmera oculta” activitat 3. Tots a una!
“Càmera oculta” activitat 4. Taller d’alimentació
“Càmera oculta” activitat 5. Conviure amb artritis

AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte està detallada al punt “Avaluació”.

És necessària una avaluació final del projecte per revisar tot el treball i una per una totes les fases. És
important comprovar si s’han assolit els objectius i el seu grau de consecució ja que alguns efectes poden
aparèixer a llarg termini. També interessa recollir els resultats no previstos. Per últim, podem valorar el grau de
satisfacció amb enquestes d’opinió adreçades a la població o als diferents participants en el programa.
L’avaluació global és un bon punt de partida per a posteriors programes, introduir mesures correctores i els
canvis oportuns en els casos en què les accions no s’acompanyin dels resultats esperats.

Les particularitats de l’avaluació de cadascuna de les activitats es troben a la fitxa corresponent.

Fitxa-activitats

En el projecte ha d’haver-hi tantes activitats com s’hagi concretat a la programació.
En aquest cas, com que en el projecte d’AR s’han programat 5 activitats, s’han
d’elaborar 5 fitxes d’activitats.

La fitxa d’una activitat d’un projecte de salut consta dels punts següents:

1. Durada

2. Població diana
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3. Objectius (només específics)

4. Continguts: conceptuals, procedimentals, actitudinals

5. Desenvolupament de l’activitat: execució pas a pas, tècnica educativa

6. Recursos (han de quadrar amb els del projecte, però són més concrets)

7. Execució (“càmera oculta”)

8. Avaluació

Fitxa de l’activitat 1

Taller de maquillatge. Font:
Wikimedia. Augustus Binu

Si llegiu la fitxa del projecte, la primera activitat té el títol de “Taller de
maquillatge”. Cal planificar-la tenint en compte recursos, objectius, continguts,
durada i població diana. S’ha de posar atenció al desenvolupament de l’activitat,
tot especificant la metodologia utilitzada i preferiblement combinant mètodes
directes (sobretot els actius) i indirectes.

La fitxa de l’activitat 1 s’ha planificat de forma senzilla (vegeu taula 1.7).

Taula 1.7. Fitxa-activitat 1

FITXA ACTIVITAT 1: TALLER DE MAQUILLATGE

DURADA

1 h

POBLACIÓ DIANA

Familiars que cuiden pacients d’AR.

OBJECTIUS

• Garantir l’atenció psicològica en el 60% dels familiars de pacients amb AR.

CONTINGUTS

• Conceptuals: El maquillatge com a empoderament
• Procedimentals: Tècniques de maquillatge i gestió de les emocions
• Actitudinals: Empoderament

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1. Metodologia: pluja d’idees + taller + vídeo
2. 15-20 persones. Es faran subgrups de 4-5.
3. Preparació de l’espai.
4. Presentació per part de formador i assistents.
5. Fer una introducció del tema.
6. Explicar l’activitat: Al principi de la sessió es farà una pluja d’idees en què es demanarà quines qualitats té
una persona com Susan Sarandon. Després, es dirà la seva edat i les tècniques que usa per maquillar-se.
Posteriorment, es farà un taller de maquillatge.

7. Avaluació: es demanarà a cada participant que posi una qualitat bona de cada membre del seu grup ara
que ja els coneix (coavaluació). Després, es demanarà que cadascú digui una qualitat bona seva
(autoavaluació). Finalment, es farà una reflexió final i se n’extreuran conclusions. Enquesta, si escau.
8. Comiat i recollida de l’espai, si escau.

RECURSOS

• Materials: informació web de la Fundació Espanyola de Reumatologia, vídeo Taller de maquillaje para
pacientes reumáticas, pintallavis, pintaulls, sombra d’ulls, crema base, pinzells, cotó
• Tècnics: retroprojector, connexió wifi, PC
• Personal: esteticista, auxiliar d’infermeria
• Espais i econòmics: casal cívic, sala de fisioteràpia. Taller gratuït (l’esteticista és familiar d’una pacient amb
AR i l’auxiliar també).
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Taula 1.7 (continuació)

FITXA ACTIVITAT 1: TALLER DE MAQUILLATGE

EXECUCIÓ

La forma de realització queda concretada en l’activitat (desenvolupament). S’actuarà fent realment la tècnica
educativa.

“Càmera oculta” activitat 1

AVALUACIÓ

Es farà una avaluació inicial (paral·lela a la pluja d’idees).

Es registrarà el nombre de participants de l’activitat.

Avaluació formativa: mentre s’estigui fent l’activitat, s’anotaran els adjectius que tenen sobre si mateixes i
sobre la seva autopercepció.

Avaluació sumativa: es realitzarà una coavaluació, ja que cada participant n’avalua una altra i li diu les qualitats
bones que té, fomentant així l’empoderament. Es realitza també una autoavaluació.

Susan Sarandon. Font: Wikimedia

Fitxa de l’activitat 2
La segona activitat programada del projecte té per títol “Somriure per sentir-se
millor”. Vegeu a taula 1.8 la proposta de la seva planificació. Pareu atenció al
títol de l’activitat: és un títol amable, que convida a la seva participació. Darrere
d’aquest títol, en aparença amable, hi ha força continguts a desenvolupar i una
preparació prèvia molt forta per part dels formadors. El somriure és una eina molt
valuosa a l’hora de fer les activitats a EpS.

Somriure és una eina molt valuosa
en EpS. Font: Wikimedia. Eric

McGregor

Taula 1.8. Fitxa-activitat 2

FITXA ACTIVITAT 2: SOMRIURE PER SENTIR-SE MILLOR

DURADA

2 hores

POBLACIÓ DIANA

Familiars que tenen cura de pacients amb AR.

OBJECTIUS

• Aconseguir la formació d’un grup d’associació de familiars de malalts a la zona.

CONTINGUTS

• Conceptuals: Mètodes per tractar el dolor de pacients amb AR. Associacions de familiars d’AR.
• Procedimentals: Tècniques que poden aplicar els familiars als pacients d’AR. ârticipació en grups de treball
d’associacionisme.
• Actitudinals: Respecte als malalts amb AR. Obertura a nous reptes.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
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Vegeu els instruments
d’avaluació al punt “Fase
d’avaluació” (instrument
d’avaluació 2) i a figura
1.10.

Taula 1.8 (continuació)

FITXA ACTIVITAT 2: SOMRIURE PER SENTIR-SE MILLOR

1. Metodologia: Taller
2. 15-20 participants
3. Preparació de l’espai
4. Presentació per part del formador (voluntaris de l’associació de reumatologia) i assistents
5. Introducció del tema a tractar (amb preguntes obertes com a avaluació inicial, per conèixer el nivell de
coneixements de participants). Els assistents repeteixen el nom dels membres que s’hagin presentat abans,
per així anar recordant el noms a poc a poc.
6. Explicació de l’activitat (com es farà, de forma esquemàtica).
6.1. Es reuniran tots els participants a la sala de fisioteràpia, encara que es pot estudiar fer-ho a la vora del
mar. A la primera part el fisioterapeuta donarà uns fulls amb activitats i mètodes per reduir els dolors de les
persones afectades i després explicara el funcionament de l’activitat.
6.2. Els participants es col·locaran en una cadira amb una taula i començaran a fer els exercicis del full que el
fisioterapeuta anirà indicant.
6.3. Primer exercici: amb un tros de plastilina, hauran de posar-hi la mà a sobre i separar i ajuntar els dits
vencent la resistència de la plastilina.
6.4. Segon exercici: amb la mateixa plastilina, hauran de desplaçar el canell i els dits vencent la resistència.
6.5. Tercer exercici: amb la mà a la taula, enlairar individualment cada dit del pla de la taula.
6.6. Quart exercici: portar el dit polze a la base del dit petit.
6.7. Cinquè exercici : flexionar la metacarpofalàngica (MCF) dels dits segon al cinquè mantenint les altres
articulacions esteses sense desenganxar la resta de la mà de la taula.
6.8. Sisè exercici: flexionar la interfalàngica distal (IFD) dels dits segon al cinquè mantenint les altres
articulacions esteses sense desenganxar la resta de la mà de la taula.
6.9. Setè exercici: subjectar un paper entre els dits i impedir que el paper es mogui en estirar-lo amb l’altra mà.
6.10. Vuitè exercici: fer puny, obrir i tancar tot el possible cada mà, sense incloure el dit polze dins el puny.
6.11. Aplicar bosses d’aigua calenta perquè disminueixi la rigidesa en les zones susceptibles.
6.12. Pausa. El formador preguntarà si els assistents entenen la idea de les activitats per a les persones que la
pateixen i respondrà dubtes.
6.13. Aplicar massatge amb oli per destensar i disminuir el dolor i la rigidesa en les zones susceptibles.
6.14. Aplicar estoreta elèctrica a les zones susceptibles d’haver-hi dolor o malestar.
6.15. El formador explicarà que les persones que pateixen la malaltia han de estar actius físicament per
enfortir els músculs i la importància de l’associacionisme com a forma d’intercanvi d’experiències.
6.16. Hauran d’emplenar una enquesta per veure el grau de satisfacció de l’activitat i si han adquirit
coneixements per intentar disminuir el dolor a les persones afectades.
7. Reflexió final i conclusions extretes on tothom ha de dir alguna qualitat positiva de la persona que tingui a la
dreta.
8. Comiat i recollida de l’espai, si escau.

RECURSOS

• Materials: cadires, taules, enquesta, plastilina, estoreta elèctrica, paper, bosses d’aigua, full d’activitats
• Tècnics: equip de so
• Personal: fisioterapeuta, voluntaris de l’Associació de Reumatologia de Catalunya
• Espais i econòmics: centre cívic (sala fisioteràpia). Es pot valorar fer-lo davant del mar.

EXECUCIÓ

La forma de realitzar-lo queda concretada en l’activitat (desenvolupament).

“Càmera oculta” activitat 2

AVALUACIÓ

Aquesta activitat s’avaluarà de tres maneres: inicial, preguntes amb registre i enquestes. Primer es farà una
avaluació incial, després oralment es preguntarà als participants si entenen la idea de les activitats per a les
persones que la pateixen i es resoldran dubtes i, finalment, es completarà un registre.

Amb l’enquesta del final de l’activitat, podrem saber si hem aconseguit els nostres objectius. Algunes
preguntes de l’enquesta poden ser les següents:
• Creieu que els exercicis que us hem ensenyat poden permetre que la persona afectada fomenti la seva
autonomia a l’hora de manipular objectes?
• L’activitat us ha incrementat coneixements per saber disminuir el dolor de les persones afectades?
• L’activitat us ha incrementat coneixements per saber quins mètodes s’han d’aplicar?
• L’activitat us ha incrementat coneixements sobre com s’han d’aplicar els exercicis i els mètodes?

En general, es realitza una avaluació en el moment en què s’acaba l’activitat i una altra passat el temps, per
veure els canvis que han perdurat.

Tots els exercicis han d’estar recomanats i amb el vistiplau del metge o
reumatòleg del pacient amb AR.
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Segons Eurípides, poeta
grec del segle V aC, l’aigua
de mar cura tots els mals.

Exemple de tipus d’exercicis recomanables per a pacients amb AR

La pràctica d’exercicis ajuda a millorar la capacitat funcional, l’autonomia, l’estat de salut
física i l’estat d’ànim. Es recomana:

• Practicar exercici de forma regular.

• Començar per practicar exercici de menor a major intensitat. Començar amb escalfament i
estirament.

• Evitar realitzar exercici d’impacte (córrer).

• Descansar després de cada activitat d’exercici uns 30 minuts. Escoltar el propi cos i adaptar
les necessitats a les manifestacions del cos.

Els tipus d’exercicis recomanables són:

• Exercicis d’amplitud de moviment o elasticitat, ja que redueixen la rigidesa articular. Es
recomanable fer-los cada dia.

• Exercicis de força, ja que fan més forts els músculs. Un exemple són els exercicis isomètrics.

• Exercicis aeròbics, ja que mantenen el cor saludable i ajuden a la pèrdua de pes. Dintre
d’aquests exercicis és recomanable caminar, anar en bicicleta o nadar.

• Exercicis com el ioga, el pilates o el tai-txi són molt recomanables, ja que incorporen exercicis
musculars, amb la relaxació i la respiració. També són molt complets els exercicis aquàtics.

És important tenir en compte que els pacients amb AR poden tenir brots. Si el pacient amb
AR té un brot:

• S’ha de disminuir l’activitat, procurant no estar en repòs absolut, ja que el repòs prolongat pot
atrofiar més la musculatura i repercutir en l’estat de les seves articulacions. El recomanable
és mantenir el màxim nivell d’activitat possible que no causi dolor i malestar, encara que es
tracti d’una activitat molt lleu.

• Cal buscar activitats que no impliquin l’articulació dolorosa.

• Un tipus d’exercicis recomanats són els exercicis isomètrics, basats en la contracció muscular
sense moviment de l’articulació, bons per enfortir la musculatura.

• També són recomanables el ioga,el tai-txi, el pilates i la meditació.

Tai-txi recomanat per AR. Font:
Wikimedia

Ioga. Font: Wikimedia

A banda d’exercicis físics per a pacients amb AR, també es poden donar consells
d’autocura com l’aplicació d’hidroteràpia (calor i de fred) sempre sota vistiplau
del metge. Els exercicis d’hidroteràpia són molt adequats per a les persones amb
AR. A Calafell hi ha un centre esportiu, amb piscines i spa. A més, hi ha el mar,
per la qual cosa es podria practicar talassoteràpia.

Exemple d’hidroteràpia i AR

Hi ha diverses opcions de pràctica d’exercici físic per a la reducció de el dolor i la pèrdua
de mobilitat en pacients amb artritis reumatoide. Entre elles, el medi aquàtic (vegeu figura
1.4) proporciona un entorn segur i ideal per alleujar el dolor i la rigidesa, així com per
millorar el rang de moviment de les articulacions afectades, la força, la flexibilitat, l’equilibri,
la resistència a la realització de tasques quotidianes, la reducció de la fatiga, etc.
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Figura 1.4. Bany terapèutic

Font: Wikimedia

Les característiques particulars de l’aigua provoquen aquesta millora, principal-
ment:

• La temperatura de l’aigua. Permet la relaxació de la musculatura, alleuja el
dolor en les articulacions i millora la flexibilitat, contribuint a la realització
d’exercici físic.

• La disminució de la gravetat i la flotabilitat. Provoquen que el pacient
no hagi de suportar tot el seu pes, això disminueix l’impacte i el dolor i
augmenta el rang de moviment oferint una manera suau d’exercitar músculs
i articulacions.

• La resistència que ofereix l’aigua al voltant de el cos permet millorar la força
muscular mitjançant el moviment. Variant la velocitat i la posició de el cos
en la realització dels exercicis és possible augmentar o reduir la dificultat.

Per tant, tenint en compte els aspectes destacats, i sempre sota l’autorització del
metge, la hidroteràpia sol ser una activitat recomanable per a persones amb AR.
A més, cal ressaltar que per a realitzar exercici físic en l’aigua no cal saber nedar
i es poden realitzar exercicis aeròbics, d’amplitud de moviment i d’enfortiment.

A banda de la hidroteràpia, les caminades per primera línia de mar són molt
recomanables per a pacients amb AR. S’ha vist que les caminades milloren la
mobilitat, la força muscular i les articulacions el pacients amb AR i aquests
poden ser acompanyats pels seus familiars. També afavoreixen la circulació, la
cicatrització i té components psicològics importants.

L’aplicació de calor es beneficiosa per a la rigidesa al matí i el dolor muscular. Es
pot aplicar amb compreses, calor sec o calor humit (vegeu figura 1.5).
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Figura 1.5. ’Hotpacks’ en teràpia per calor

Font: Wikihow

L’aplicació del fred (crioteràpia) es beneficiosa per abaixar la inflamació aguda
d’alguna articulació (vegeu figura 1.6)

Figura 1.6. Execució de l’aplicació tòpica d’agent sòlid (fred) amb una
tovallola

Font: Wikihow

Fitxa de l’activitat 3
A l’activitat 3 es treballa l’adquisició de tècniques i eines en el dia a dia de familiars
i cuidadors per a una bona higiene postural des d’un abordatge polièdric (vegeu
taula 1.9).

Taula 1.9. Fitxa d’ activitat 3 del projecte (“fitxa-activitat 3”)

FITXA ACTIVITAT 3: TOTS A UNA!

DURADA

2h 45 minuts

POBLACIÓ DIANA

Familiars de pacients amb AR

OBJECTIUS

• Eliminar en un 70% aliments processats per mantenir hàbits saludables dintre de l’àmbit familiar.
• Augmentar un 50% la implicació de familiars de pacients amb AR en les activitats físiques.

CONTINGUTS
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Taula 1.9 (continuació)

FITXA ACTIVITAT 3: TOTS A UNA!

• Conceptuals: Estils de vida saludables. L’alimentació saludable. Higiene postural. El treball en grup.
• Procedimentals: Adquisició d’hàbits per modificar estils de vida. Distinció entre els aliments sans i insans.
Aprenentatge de tècniques per treballar en grup.
• Actitudinals: Conscienciar els participants (familiars de pacients amb artritis reumatoide) que amb aquesta
malaltia s’ha de seguir un estil de vida saludable juntament amb exercici, però que aquest estil de vida ja
l’hauria de seguir tothom com a prevenció.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1. Metodologia: Role-playing + taller + fòrum + cartells i fullets
2. 20 persones
3. Preparació de l’espai
4. Presentació per part de formador i assistents. Cadascú portarà al pit un adhesiu amb el seu nom.
5. Introducció del tema
6. Activitat:
6.1. L’activitat estarà dirigida per un formador (metge reumatòleg, infermer amb grau, TCAI). En aquest cas
també es comptarà amb la col·laboració d’altres especialitats com un fisioterapeuta.
6.2. L’activitat consistirà en l’exposició d’una determinada situació a partir d’un role-playing d’alguna situació
personal. Posteriorment, es realitzaran unes preguntes per tal que hi hagi reflexió: Avui he vist la meva parella
que pateix artritis amb una postura no adequada al sofà: Com actuaríeu? Com i què li diríeu? Li hem de dir
quelcom o no? Creieu que tots hauríem de procurar agafar bones postures en el nostre dia a dia? Creieu que
a casa hi ha bons hàbits alimentaris?
6.3. En el torn del participants es reparteix material (cartells, díptics, tríptics) dividint el grup en subgrups més
petits, perquè tothom hi participi. En un fòrum es debatrà fins arribar a una mateixa conclusió. \\7. Resum
global: un dels participants sortirà davant de tothom a una pissarra i exposarà visualment les idees més
importants dels participants. Passar enquestes i recollir-les.
8. Comiat i recollida de l’espai, si escau.

RECURSOS

• Materials: pissarra, cartells,fullets, prestatgeria, taula, cadires
• Tècnics: mitjans audiovisuals
• Personal: metge reumatòleg, fisioterapeuta, infermer (grau), auxiliar d’infermeria (TCAI)
• Espais i econòmics: CAP (espai per concretar) i despeses a càrrec del CAP

EXECUCIÓ

La forma de realitzar-lo queda concretada en l’activitat (desenvolupament). Aquí s’actuarà fent realment la
tècnica educativa.

“Càmera oculta” activitat 3

AVALUACIÓ

Es farà l’avaluació a partir d’enquestes. Aquest mètode dirigit als pacients i amb els seus resultats permetrà
comprovar si s’han assolit els objectius, millorar la qualitat de vida, si els familiars s’impliquen o ajuden... Es
fomentarà la coavaluació.

Observació: es pot avaluar l’activitat també mitjançant l’observació.

Índex de participació de l’activitat: durant la realització de l’activitat s’anotarà amb un registre aquelles
persones que hi hagin assistit.

Per realitzar una observació adequada, cal una graella per anotar i registrar les dades on es contempli tot el
procés des d’aconseguir els objectius fins als recursos necessaris. Tots els paràmetres aniran acompanyats
d’una escala de valoració.

En aquesta activitat s’usa la tècnica del role-playing, ja que en aquesta metodolo-
gia sovint algú quan es posa en la pell d’un altre exterioritza les pròpies emocions
(vegeu figura 1.7).
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Recordeu! Un cartell d’EpS
té un missatge educatiu i

mai és un cartell de
convocatòria. Són cartells

diferents.

Figura 1.7. Execució de ’role-
playing’ per simular un massatge

Font: Wikimedia

Exemple d’higiene postural

És important seguir les indicacions generals d’higiene postural. Per exemple:

• Evitar postures vicioses, cal seure sempre amb l’esquena recta.

• A l’hora d’agafar pesos, utilitzar les articulacions i els músculs més forts mantenint una bona
alineació del cos.

• Evitar postures mantingudes en flexió. Si romaneu asseguts, aixequeu i estireu les cames
freqüentment.

• A l’hora de seure i estar-se en una taula, aquesta hauria de tenir un angle recte de 90º per tal
de recolzar-hi els braços.

• No estar molt temps dempeus ni realitzant moviments repetitius, sobretot amb les mans.

• Es recomana realitzar assegut l’activitat de vestir-se i desvestir-se.

• Fer canvis de posició cada 4 hores.

• Utilitzar un matalàs ferm.

• Tenir una alçada del llit adequada, evitar sobreesforços.

• Per dormir la posició més adequada és decúbit lateral. Se sol desaconsellar decúbit pron en
pacients amb AR, ja que sol provocar tensions en columna cervical i dorsal.

Higiene postural. Font: Wikimedia

Fitxa de l’activitat 4
Per a l’activitat 4 és important primer fer-se amb recursos sobre hàbits dietètics,
sobretot en gent gran que ja està acostumada a una forma de cuinar a casa i
els canvis sovint poden ser font de problemes. Aquí els petis consells entre els
assistents són molt recomanables com a font d’intercanvi d’experiències. Són
útils les web de Catsalut i el Ministeri de Salut (àmbit estatal).

Compra d’aliments al mercat. Font:
Ajuntament de Barcelona

Per realitzar l’activitat 4 (vegeu taula 1.10) prèviament s’han de consultar recursos
sobre hàbits alimentaris recomanables i receptes fàcils, econòmiques i senzilles.
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La classe magistral per si
sola no és un bon mètode
d’EpS ja que no
s’aconsegueixen canvis
efectius de comportament.
Sempre es recomana
complementar-la amb un
altre mètode educatiu.

Taula 1.10. Fitxa-activitat 4

FITXA ACTIVITAT 4: TALLER D’ALIMENTACIÓ

DURADA

120 minuts

POBLACIÓ DIANA

Familiars de pacients amb AR

OBJECTIUS

• Eliminar en un 70% aliments processats per mantenir hàbits saludables dintre de l’àmbit familiar.

CONTINGUTS

• Conceptuals: Recomanacions dietètiques i nutricionals per als malalts d’AR. Hàbits saludables. Aliments i
estris de cuina.
• Procedimentals: Identificació dels aliments saludables. Planificació de les compres per a les diferents
receptes. Seqüenciació a l’hora de fer una recepta.
• Actitudinals: Actitud positiva enfront els hàbits saludables. Respecte per les normes i els companys.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

1.L’activitat estarà coordinada per un dietista. Metodologia: classe magistral + taller + fòrum + correu electrònic
2. 15-20 persones
3. Preparació de l’espai (es demanarà permís per fer l’activitat al Cinema Iris ja que disposa de cuina).
4. Presentació per part de formador i assistents: salutació i benvinguda a tots els participants amb una petita
explicació de l’objectiu de l’activitat.
5. Introducció del tema i l’objectiu de l’activitat
6. Activitat:
6.1. Classe magistral: explicació dels aliments més recomanats per controlar la malaltia.
6.2. Consells: imprescindibles per omplir la nevera.
6.3. Taller: exemples de receptes i preparació d’una recepta.
6.4. Animar tots els participants a fer a casa les receptes.
6.5. Fòrum: cada participant ha de dir una recepta, que serà l’escollida per fer-la durant el cap de setmana.
7. Reflexió final i conclusions extretes. Enquesta, si escau.
8. Comiat i recollida de l’espai. En començar la setmana, mitjançant un correu electrònic es demanarà als
assistents si han fet la recepta i què els ha aportat l’activitat.

RECURSOS

• Materials: Estris de cuina, aliments. Taules, cadires, papers, bolígrafs.
• Tècnics: PC per enviar email un cop passada l’activitat
• Personal: Dietista, infermer (grau), auxiliar d’infermeria.
• Espais i Econòmics: Cuina (cinema Iris). Es preveu que estigui finançat pel CAP.

EXECUCIÓ

La forma de realitzar-lo estarà concretat a l’activitat (desenvolupament):aquí s’actuarà fent realment la tècnica
educativa.

“Càmera oculta” activitat 4

AVALUACIÓ

Observació: amb aquest mètode podem valorar l’atenció dels participants al taller, si han agafat notes durant
les explicacions.

Comunicació directa: es preguntarà de forma informal als participants la seva satisfacció i si cal de forma
individual. Anotarem les recomanacions i les observacions que ens informin els participants.

Un cop entrada la setmana, preguntarem a cada participant (via mail o via telefònica, si no en tenen correu), si
ha realitzat la recepta que havia de fet i quines han estat les seves reflexions.

L’avaluació ha de permetre valorar(mitjançant indicadors) en quin grau s’assoleixen els objectius formulats i
implementar les actuacions correctores pertinents en cas que sigui necessari.

En general, es realitza una avaluació en el moment en què s’acaba de finalitzar l’activitat i una altra, passat el
temps, per veure els canvis que han perdurat durant el temps.

El pacient amb AR ha de tenir una alimentació sana, variada i equilibrada. Com
els cuidadors, familiars i/o amics, en la seva gran majoria són persones grans. Per
això s’enfoca l’activitat a aquest grup de població (vegeu figura 1.8).
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Figura 1.8. Alimentar-se bé per envellir amb salut

Font: Generalitat de Catalunya. Canal Salut

Fitxa de l’activitat 5
L’activitat 5 s’ha planificat d’una forma multidimensional i amb visió polièdrica,
enfocant la persona com a ésser biopsicosocial. Es treballen aspectes quotidians,
emocionals i significatius. Es vol donar una visió global al cuidador i que se senti
com a part d’una societat on també hi ha altres persones com ell (vegeu taula 1.11).
L’activitat 5 en realitat engloba quatre petites activitats o sessions.

Exemple d’execució de recepta
saludable ecològica. Font:
Generalitat de Catalunya

Taula 1.11. Fitxa-activitat 5

FITXA ACTIVITAT 5: CONVIURE AMB AR

DURADA

4 sessions de 60 minuts cadascuna

POBLACIÓ DIANA

Familiars de malalts amb AR

OBJECTIUS

• Augmentar un 50% la implicació de familiars en les activitats físiques.
• Aconseguir la formació d’un grup d’associació de familiars de malalts a la zona.
• Garantir l’atenció psicològica en el 60% dels familiars de pacients amb AR.

CONTINGUTS

• Conceptuals: L’artritis reumatoide. Signes i símptomes. Prevenció. El familiar de pacients amb AR.
• Procedimentals: Activitats quotidianes amb impediments (com embenats en dits, mans, colzes, genolls) que
simulin les restriccions físiques que produeix l’AR. Gestió de les emocions com a familiars d’AR.
• Actitudinals: Conscienciació dels participants sobre aquesta malaltia i promoció del desenvolupament de
l’empatia, l’assertivitat, la relació d’ajuda, l’empoderament i la gestió de les emocions.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
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Taula 1.11 (continuació)

FITXA ACTIVITAT 5: CONVIURE AMB AR

1. Tècnica educativa: xerrada, vídeo, Phillips 66, simulació, fòrum, taller, blog, correu electrònic
2. 15-20 assistents
3. Preparació de l’espai
4. Presentació per part de formador i assistents
5. Introducció del tema
6. Explicació de l’activitat (de forma esquemàtica)
• Sessió 1: L’instructor principal començarà amb una petita xerrada sobre l’AR, els problemes físics i
emocionals que aquesta pot provocar en l’afectat en la seva vida diària i l’objectiu d’aquesta activitat. Abans de
procedir a la part activa de la sessió es mostrarà la primera part d’un vídeo. A continuació, es posaran
impediments en mans, colzes i genolls (benes, canelleres, genolleres, etc.) dels participants per poder realitzar
l’activitat. Els assistents se separaran en 6 grups (Phillips 66) que simularan diferents activitats quotidianes
(vestir-se, menjar, escriure, pentinar-se, pujar una petita escala, etc.) durant 6 minuts sota la supervisió dels
instructors que ajudaran que les accions es facin amb cura i respondran els dubtes que puguin sorgir.
• Sessió 2: Es farà la visualització de la segona part del vídeo. Després es farà un petit resum del que s’ha vist
durant la sessió i es preguntarà als participants com se senten després d’haver experimentat les simulacions.
• Sessió 3: Hi haurà un taller de musicoteràpia conduït per un formador. Els assistents es posaran en cercle i
tancaran els ulls. L’instructor posarà música perquè expressin lliurement les seves emocions. En acabar la
sessió es reflexionarà sobre la possible necessitat de tenir atenció psicològica al CAP.
• Sessió 4: Es farà una proposta per promoure l’associacionisme. Un informàtic explicarà com fer un blog de
l’associació: es recopilaran casos reals tot motivant els altres assistents. Se seguirà la tècnica del relat de
marca (storytelling) seguint la metodologia de la bastida (scaffolding).
7. Totes les sessions finalitzaran amb una roda d’intercanvis d’experiències (fòrum) i reflexions de 5 minuts.
8. Comiat i recollida de l’espai, si escau.

RECURSOS

• Materials: roba variada, penjadors, tasses, forquilles, culleres, pinta, raspalls de dents, botons, papers,
bolígrafs, llibres, escala petita
• Tècnics: retroprojector, ordinador, vídeo, lector vídeo, connexió wifi.
• Personal: instructors especialitzats (sanitaris com infermers amb grau, TCAI, fisioterapeutes, psicòleg
especialitzat en músicoteràpia), voluntaris d’associacions, informàtic
• Espais i econòmics: Cinema Iris (diferents espais). Activitat sostinguda amb aportacions i voluntaris.

EXECUCIÓ

La forma de realitzar-la queda concretada a l’activitat (desenvolupament). Aquí s’actuarà fent realment la
tècnica educativa.

“Càmera oculta” activitat 5, que consta de 4 sessions.

AVALUACIÓ

Els instructors avaluaran en tot moment l’activitat per comprovar que els objectius s’han acomplert, a més del
nivell de participació i l’actitud dels assistents en la realització de cada sessió.

Es repartirà una enquesta a cada participant per mesurar el seu nivell de satisfacció amb la sessió i en la qual
puguin oferir suggeriments per millorar les següents activitats.

Índex de participació de l’activitat: Durant la realització de l’activitat es dirà als participants que signin la seva
assistència, ja que en finalitzar les 4 sessions de l’activitat 5 es lliurarà un diploma (per fomentar la motivació)
si tenen més del 75% d’assistència.

L’avaluació ha de permetre valorar mitjançant indicadors en quin grau s’assoleixen els objectius formulats i
implementar les actuacions correctores pertinents en cas que sigui necessari.

Passats 3 mesos, via correu, es preguntarà als assistents si recorden els continguts treballats i si els han estat
útils.

’Storytelling’ o relat de marca

Storytelling és l’art d’explicar una història que arribi de forma emocional a través d’un
relat, ja que així la implicació és major. Persegueix generar una connexió emocional, amb
empatia.

“La gent oblidarà el que vas dir, la gent oblidarà el que vas fer, però la gent mai oblidarà
com la vas fer sentir.” (Maya Angelou 1928-2014).

Gestió de les emocions

Segons l’OMS, “la salut emocional es defineix com un estat de benestar en què l’individu
és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar tensions normals de la vida, pot
treballar de forma productiva i fructífera i es capaç de fer una contribució a la comunitat”.
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Des d’un punt de vista evolutiu, les emocions bàsiques apareixen durant el
desenvolupament de qualsevol persona, independentment de la societat en què es
desenvolupi i protegeixen dels perills que provoquen una amenaça. Cada persona rep,
interpreta i sent de forma diferent l’esdeveniment que provoca l’emoció. Les emocions
bàsiques (seguint a Ekman, 1975) són la por, la ira, el fàstic, la tristesa, la sorpresa i
l’alegria.

Es realitzen molts tallers sobre com gestionar emocions realitzats per especialistes en la
matèria (psicòlegs, psicoterapeutes...). Aprendre a regular i gestionar les emocions és una
part molt important en les relacions interpersonals i de treball. Hi ha diverses tècniques
per gestionar les emocions, com prendre consciència de les emocions (a vegades va bé fer
un diari), acceptar-se, tenir una actitud positiva, regular els sentiments negatius, practicar
l’escolta activa, practicar mindfulness...

Diversos estudis han demostrat que la gestió de les emocions ajuda a:

• Prendre millors decisions.

• Millorar el rendiment en el treball i la productivitat.

• Afavorir les relacions interpersonals i l’empatia.

• Afavorir el benestar psicològic.

• Augmentar la motivació.

Execució d’una activitat de
musicoteràpia. Font: Wikimedia

En l’activitat 5 es fa un recull i una reflexió de totes les activitats anteriors. Des
d’aquesta perspectiva, és una activitat constructivista. Consta de 4 sessions, on
es va treballant de forma gradual la situació del familiar AR des d’una vessant
biopsicosocial. Al final de l’activitat s’intenta fer un blog per a una futura
associació de familiars de malalts AR de la zona.

Exemple d’avaluació

Per a la valoració s’utilitzen enquestes dirigides tant a familiars com a pacients. Es farà
servir com a referent el nombre de casos de pacients que hagin millorat la seva malaltia
i s’hagin implicat en els seus hàbits saludables, i el nombre de familiars implicats en les
tasques apreses en el programa.

Per avaluar tot el procés, tant els resultats obtinguts com els resultats no previstos, farem
trucades periòdiques i jornades de demostració de les tècniques pràctiques per valorar
l’evolució. Per últim, es farà una enquesta a tots els participants sobre el grau de satisfacció
de totes les activitats i així poder valorar mesures correctores i canvis oportuns en cas de
tenir resultats no esperats.

1.1.3 Execució

L’execució engloba la posada en pràctica de tot allò que s’ha planificat. Aquí no
es diu com i quan es fa, sinó què es fa. Hi ha persones que fins i tot graven el que
fan, de forma conscient o no. Per això en moltes ocasions es diu que és com “una
càmera oculta”, on algú extern grava formador i participants: es grava com es fan
les activitats, sovint amb els participants inclosos (havent demanat els permisos
adients).
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L’avaluació que es detalla
en aquest apartat és la del
projecte, degut a la seva
complexitat, ja que
l’avaluació de les activitats
està detallada en
cadascuna de les
fitxa-activitat. Alguns
apartats s’han adaptat
degut a la finalitat didàctica.

Punts comuns en l’execució de les activitats del projecte de prevenció de l’artritis
reumatoide

En totes les activitats d’AR, un cop s’han planificat i s’ha preparat (o demanat permisos
corresponents) la sala o espai, es contempla el següent:

• Presentació tant per part del formador com del familiar. És important que tots dos facin arribar
què esperen de l’activitat, ja que el formador hauria de fer activitats properes i que siguin útils.
A vegades és útil sentir pertinença al grup i que tothom sàpiga el nom dels altres, per això
s’usen adhesius per indicar el nom per tal de ser identificat, per no oblidar-los.

• Petita introducció del tema d’AR que es vol treballar, amb conceptes adaptats.

• Explicació senzilla i motivadora del que es farà a l’activitat.

• Realització de l’activitat de forma ordenada i planificada: que vegin que serà útil, potenciant
tant continguts sanitaris com habilitats comunicatives i socials. Es repeteix més d’una vegada
el missatge perquè quedi clars als participants.

• Petita reflexió del que s’ha après. Hi ha diferents tècniques: una de força utilitzada és la de
fer petits grups i que un portaveu digui la reflexió del grup petit a la resta d’assistents.

• Comiat

• Recollida de la sala, si escau.

Les persones que realitzen l’activitat (l’executen) poden ser aquelles que l’han
planificat, però no sempre és així. Moltes vegades hi ha grups de treball que
planifiquen i contracten persones especialistes perquè facin les activitats que no
han format part del grup de treball de planificació i que només les executen.

1.1.4 Avaluació

En acabar el projecte és el moment d’avaluar els diferents punts d’aquest programa
d’EpS. Des del recull d’informació inicial passant pels objectius del projecte, la
metodologia emprada, les eines, les dificultats detectades, l’avaluació final i les
conclusions.

Amb el programa “Movem-nos tots!” s’ha arribat a diverses conclusions al llarg
de tot el procés de creació, encara que no s’ha posat en pràctica el projecte. El
projecte va dirigit a la població diana (familiars i cuidadors dels malalts d’AR),
que moltes vegades no saben com afrontar els símptomes característics d’aquesta
malaltia i participar en les cures necessàries per ajudar el malalt. Amb el programa
planificat s’han volgut aportar solucions donant informació, eines, recursos i
suport psicosocial perquè puguin respondre a les situacions amb què se solen
trobar en la convivència amb un malalt d’AR.

Durant tot el projecte s’ha fet un recull de dades i valoracions mitjançant enquestes,
qüestionaris,observacions, registres i preguntes directes dirigides a la població
diana. Això ens ha permès obtenir una bona anàlisi de l’acollida de la població
i l’acceptació i implementació del que s’ha après, per així determinar amb
els resultats obtinguts si s’han assolit els objectius principals establert des del
començament, les coses que s’han d’adaptar i millorar per a futurs programes.
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Avalució de la fase de diagnòstic

Cal avaluar cada part de què consta la fase de diagnòstic:

1. Anàlisi de la situació

• Marc referencial

• Perfil epidemiològic

• Recursos

• Elements afavoridors i obstacles

• Identificació de problemes de salut i necessitats

2. Establiment de prioritats

3. Determinació de metes

S’ha buscat informació estadística a escala mundial, europea, nacional, autonò-
mica i local. S’ha buscat informació dels últims avenços tecnològics, articles,
conferències i projectes per estudiar la repercussió de la malaltia en les persones
properes al malalt, els problemes i necessitats de salut.

S’han recollit dades de diverses fonts, però la més genuïna són les dades obtingu-
des del CAP de Segur de Calafell, que és on es durà a terme el projecte dirigit als
familiars d’aquests malalts.

Primer es fa una descripció de la malaltia, des dels seus inicis i la seva evolució
fins a les diferents etapes i el tractament. Es detecta la necessitat de dirigir un
programa d’EpS cap als familiars, que molt sovint manifesten la síndrome del
cuidador. Aquest projecte té per finalitat ser una eina d’ajuda als familiars per
tal que puguin tenir cura d’ells mateixos i puguin preveure diferents dificultats
que patiran els seus malalts d’AR. Un recurs que s’utilitza per dur a terme aquests
objectius són les diferents activitats plantejades amb la seva valoració final de cada
activitat. D’altra banda, un dels recursos importants són els diferents professionals
anomenats en les diferents activitats proposades.

Cuidador. Font: CAP Vallcarca-Sant
Gervasi

Després s’enfoca la cerca d’informació al CAP de Segur de Calafell (Tarragona),
parlant amb metges de capçalera i amb l’equip d’infermeria, que és qui fa el
seguiment dels malalts i coneixen millor el seu entorn. També està previst
contactar amb altres professionals per donar una visió multidisciplinar de la
malaltia, així com el seu tractament. Els professionals proporcionen informació
rellevant sobre les característiques, el nivell de dependència i les necessitats dels
pacients que pateixen AR, i sobretot del paper, la implicació i les capacitats dels
seus familiars com a suport crucial en el tractament.

La idea és que les dades finals siguin obtingudes en la seva majoria directament
de la població diana del programa per mitjà de qüestionaris i enquestes que
proporcionen informació clara i de primera mà si bé en estudis posteriors s’ha
vist la possibilitat d’estudiar casos personals, com si fos una etnografia. Com a
proposta de millora val a dir que només s’ha contactat amb una petita mostra dels
metges i l’equip d’infermeria. Per tant, podria haver algun error de mostreig.
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Respecte a l’establiment de prioritats, és pertinent, així com les metes, replantejar-
les un cop acabat el projecte.

Avaluació de la fase de planificació

Respecte a la fase de planificació s’ha d’avaluar la fase de planificació del projecte
en general i també la fase de planificació de les activitats. Bàsicament, avaluarem
tot allò que està reflectit a:

• Fitxa-projecte

• Fitxa-activitats

Projecte

Cal valorar si és adequada la planificació dels següents punts, tot formulant-nos
preguntes:

1. Introducció: Està ben contextualitzada? Hi ha suficients o potser moltes
dades epidemiològiques? Quines característiques té la malaltia?

2. Objectius: Estan ben formulats? Com es mesuraran?

3. Activitats: Són engrescadores i motivadores per a la població diana?

4. Recursos: N’hi ha prou per dur a terme el projecte? En faltarien alguns?
Quins?

5. Cronograma: Les dates i l’horari són adeqüats?

6. Execució: Les persones que han realitzat el projecte tenen habilitats
socials?

7. Avaluació: Les fases de diagnòstic, planificació, execució i avaluació són
millorables? Com, qui, quan i què s’avalua en aquestes fases? Hi ha
instruments d’avaluació? Quina millora faríem?

Exemple d’avaluació dels objectius

Un punt clau en la planificació d’un projecte és establir els objectius i que aquests siguin
fàcilment mesurables i factibles. S’han de definir instruments d’avaluació dels objectius.

Per exemple: Com es pot mesurar l’índex de participació?

Una possible resposta seria passar una llista d’assistència mentre es realitza l’activitat
en qüestió on els assistents poden signar i es pot veure, dies després, si el tant per
cent d’assistents té a veure amb l’objectiu marcat. Si no s’ha aconseguit, es pot actuar
mitjançant mesures correctores (per exemple, si no s’aconsegueix, es pot trucar a les
persones que no hi han assistit per telèfon per recordar-los posteriors activitats o mitjançant
un correu electrònic de recordatori).

En els projectes se sol fer un seguiment dels objectius, mirant si s’han aconseguit i
reformulant-los al llarg del temps. No solen ser estàtics, ja que es aconseguir una qualitat i
millora contínua dels projectes d’EpS.
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Els objectius de les
activitats són específics i
sempre han d’aparèixer

també al projecte. Són, per
tant, objectius que surten

per duplicat (al projecte i a
les activitats).

Activitats

En el cas de les activitats cal plantejar si han estat adequades (i si no ho han estat,
s’haurien de replantejar):

1. Durada : La durada ha estat adient? Massa curta? Massa llarga?

2. Població diana: Ha estat ben seleccionada la població diana? Hi havia
interès per part de la població diana per les activitats?

3. Objectius: Estan ben formulats? Estan inclosos dins el projecte? Són
específics per a AR?

4. Continguts: N’hi ah de conceptuals, procedimentals i actitudinals? Són
adients? S’adrecen a la població diana amb un llenguatge comprensible?
El missatge està adaptat als participants?

5. Desenvolupament de l’activitat: Cal explicar com s’executarà, tot dient la
tècnica educativa utilitzada.

6. Recursos: Hi ha prou recursos per dur a terme l’activitat? En faltarien
alguns? Quins?

7. Execució: S’ha realitzat l’activitat de forma entenedora? El missatge ha
arribat? El formador té sòlids coneixements en ciències de la salut? El
formador té habilitats socials?

8. Avaluació: Com, què, quan i qui avalua l’activitat? Hi ha instrument
d’avaluació per a cada activitat? Quines millores pot tenir l’activitat?

Una part important de l’avaluació és comprovar que tots els objectius que s’havien
formulat estiguin representats en alguna de les activitats. Per comprovar-ho, hem
dissenyat una taula on registrar en quina activitat (activitat 1 (A1), activitat 2 (A2),
activitat 3 (A3), activitat 4 (A4) i activitat 5 (A5)) està representat cadascun dels
objectius específics formulats al projecte, sense deixar-nos-en cap (vegeu taula
1.12)

Taula 1.12. Objectius específics i activitats

Objectiu Activitat en què es
treballa

Aconseguir la formació d’un grup d’associació de familiars de malalts a la zona. A2, A5

Augmentar un 50% la implicació de familiars de pacients amb AR en les
activitats físiques.

A3, A5

Eliminar en un 70% aliments processats per mantenir hàbits saludables en
l’àmbit familiar.

A3, A4

Garantir l’atenció psicològica en el 60% dels familiars de pacients amb AR. A1, A5

Quant les tècniques educatives, el més recomanable és combinar tècniques direc-
tes i indirectes i anar variant per no fer-les repetitives i que es treballin de forma
dinàmica (vegeu taula 1.13) tot alineant-les amb els objectius formulats.
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Taula 1.13. Tècniques educatives utilitzades

Activitat Tècnica educativa directa Tècnica educativa indirecta

1 Pluja d’idees, Taller Vídeo (maquillatge)

2 Taller

3 Role-playing, taller, fòrum Cartells, fullets

4 Classe magistral, taller, fòrum Correu electrònic (recepta)

5 Xerrada, fòrum, Philips 66, simulació,
taller

Vídeo, blog (storytelling, bastida), correu

Quant als recursos, també cal comprovar que estan disponibles abans de cada
activitat del projecte. Per aquest motiu, també hem fet una relació dels recursos
emprats i les activitats, per comprovar que no ens deixem res necessari a l’hora de
fer una activitat (vegeu taula 1.14).

Taula 1.14. Recursos i activitats

MATERIALS

A1: informació web de la Fundació Espanyola de Reumatologia, vídeo Taller de maquillaje para pacientes
reumáticas, pintallavis, pintaulls, sombra d’ulls, crema base, pinzells, cotó
A2: cadires, taules, enquesta, plastilina, estoreta elèctrica, paper , bosses d’aigua, full d’activitats
A3: pissarra, cartells, fullets, prestatgeria, taula, cadires
A4: estris de cuina, aliments. Taules, cadires, papers, bolígrafs
A5: roba variada, penjadors, tasses, forquilles, culleres, pinta, raspalls de dents, botons, papers, bolígrafs,
llibres, escala petita

TÈCNICS

A1: retroprojector, connexió wifi, PC
A2: equip de so
A3: mitjans audiovisuals
A4: PC per enviar correu després de l’activitat
A5: retroprojector, ordinador, vídeo, lector vídeo, connexió wifi

PERSONAL

A1: esteticista, auxiliar d’infermeria
A2: fisioterapeuta, voluntaris de l’Associació de Reumatologia de Catalunya
A3: metge reumatòleg, fisioterapeuta, infermer (grau), auxiliar d’infermeria
A4: dietista, infermer (grau), auxiliar d’infermeria
A5: instructors especialitzats (sanitaris com infermers amb grau, TCAI, fisioterapeutes, psicòlegs especialitzats
en músicoteràpia), voluntaris d’associacions, tècnic informàtic

ESPAIS I ECONÒMICS

A1: casal cívic (sala de fisioteràpia). Taller gratuït (L’esteticista és familiar d’una pacient amb AR i l’auxiliar
també.)
A2: centre cívic (sala fisioteràpia). Es pot valorar fer-ho davant del mar.
A3: CAP (espai per concretar). Despeses a càrrec del CAP.
A4: cuina (cinema Iris). Es preveu que estigui finançat pel CAP.
A5: Cinema Iris (diferents espais). Activitat sostinguda amb aportacions i voluntaris.

Exemple d’avaluació de les activitats

• Avaluació inicial: Es farà un recull de tots els ítems de les diferents activitats proposades en
l’inici del projecte dels usuaris a través de les diferents enquestes fetes durant la planificació
del projecte.

• Avaluació de seguiment: Es du a terme durant tot el procés del projecte i amb motiu d’avaluar
el desenvolupament del programa així com l’acompliment de l’equip, les manifestacions dels
participants i la resolució dels problemes a través d’un registre de dades, ítems de seguiment.
Cadascuna de les activitats té una avaluació continuada durant tota l’activitat la qual reflecteix
l’evolució cap a l’objectiu a assolir. Aquesta avaluació de seguiment ha de servir per si s’ha de
dur a terme qualsevol canvi d’activitats, professionals o recursos, per aconseguir que l’objectiu
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Una altra possibilitat
d’avaluar les activitats és

veure una gravació de
l’activitat (amb els permisos

corresponents).

final es pugui dur a terme. Quedarà, d’aquesta manera reflectit, si s’han hagut de fer alguns
canvis, per què s’han de fer o adequar, quins problemes han sorgit, etc.

• Avaluació final: Es farà un qüestionari final on es pugui reflectir en quin grau, s’han aconseguit
els objectius del projecte/programa. També ha de servir per indicar noves inquietuds dels
familiars a partir d’haver fet aquesta activitat. Es farà un recull d’observacions destinades als
professionals que han dut a terme el programa així com als professionals que hi han participat
d’una manera menys directa.

• Avaluació diferida: Es farà un seguiment al cap de setmanes o mesos de l’activitat per veure
quin ha estat el grau d’assoliment dels objectius.

Avaluació de la fase d’execució

En la fase d’execució es mesura com s’ha implantat el projecte, així com cadascuna
de les seves activitats. En el cas de les activitats, poden ajudar les observacions
fetes quan algun professional extern ha entrat a la sala on es feia l’activitat. L’ideal
és poder “entrar” i estar-se com a observador no participant en alguna de les
activitats per veure si s’estan complint cadascuna de les particularitats.

Exemple d’avaluació d’habilitats del formador

El formador és la persona que presenta el tema. És molt important que disposi d’unes
condicions concretes:

• Tenir una forta base en ciències de la salut recolzada per evidències científiques.

• Ser amable, empàtic, assertiu, treballar la relació d’ajuda.

• Adaptar el missatge a les necessitats dels assistents.

• Saber respondre als assistents, a les seves necessitats i els seus interesos.

• Col·locar-se en un lloc on tots els assistents el puguin veure.

• Canviar el to de veu al llarg de l’activitatper captar l’atenció.

• Gesticular, si cal.

Avaluació de la fase d’avaluació

En la fase d’avaluació s’han de tenir en compte tres aspectes:

• Està continguda de forma molt general a la fitxa-projecte i a la fitxa-activitat.

• S’ha de desenvolupar l’avaluació general del projecte perquè hi hagi millora.

• S’han de generar instruments d’avaluació (poden ser del projecte o bé
d’alguna de les activitats).

L’avaluació ha de correspondre a tot el procés de la programació, des del primer
punt de la fase de diagnòstic fins a l’últim punt, que seria la pròpia avaluació (que
també s’avalua). És necessària una avaluació final que revisi tot el treball. És
important comprovar si les fonts de les dades han estat correctes, si s’han assolit
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els objectius generals formulats i el seu grau de consecució. Alguns efectes poden
aparèixer a llarg termini i també interessa recollir els resultats no previstos. Per
últim, cal valorar el grau de satisfacció amb enquestes d’opinió adreçades a la
població diana o als diferents participants en el programa/activitat. L’avaluació
global és un bon punt de partida per a posteriors programes, introduir mesures
correctores i canvis oportuns en els casos en què les accions no s’acompanyin
dels resultats esperats.

En el cas del projecte de prevenció d’AR analitzem les avaluacions ja incloses a les
fitxes de projecte i les fitxes d’activitat, encara que també es pot fer de qualsevol
altre punt (també s’avalua l’avaluació). És important recordar que l’avaluació ha
d’estar relacionada amb els objectius marcats. En aquest apartat sí que s’ha de
posar la prova concreta. Per tant, sí que s’ha de passar un “examen / qüestionari
/ preguntes” en concret a cadascuna de les activitats, i també com a avaluació de
tot el projecte.

En la fase d’avaluació sobretot es valoren els instruments d’avaluació i si han estat
pertinents a partir de preguntes del tipus:

• Les enquestes de satisfacció al final de les activitats són pertinents?

• L’enviament de correus és acceptat pels assistents?

• Tothom té adreça de correu electrònic?

• La via del correu electrònic és àgil?

El nostre programa ha estat orientat i planificat per aconseguir uns objectius
motivats per les necessitats que reflecteix la informació i les dades recollides sobre
la població diana. Per a la consecució d’aquests objectius s’han desenvolupat 5
activitats diferents tenint en compte la població diana a qui va dirigida, així com
l’entorn dels pacients, les seves famílies i el seu estil de vida.

Punts forts

Un dels punts forts del projecte serà la informació de primera mà recollida prèvi-
ament al CAP. El fet de tenir aquesta informació prèviament ajuda a identificar la
forma de millorar la qualitat de vida dels pacients i els seus familiars o cuidadors.

Es realitzen activitats que reforcin:

• Aspectes psicològics dels familiars, com l’empoderament i la gestió de les
emocions.

• Aspectes socials, tot ajudant-los a sentir-se part d’un tot amb l’associacio-
nisme.

• Hàbits i estils de vida saludables: tant en general, com d’alimentació
saludable, manteniment físic aplicant gimnàstica aeròbica i anaeròbica
adaptada i teràpies psicològiques amb eines com el taller de musicoteràpia.



Educació per a la salut 50 Elaboració de programes d'educació per a la salut

• Disposició dels pacients i els familiars o cuidadors a la recerca de solucions
per a la situació que els imposa la malaltia. L’ajuda de l’equip de metges
i infermers del CAP de Segur de Calafell, i els formadors també, és una
peça clau per al desenvolupament del projecte ja que aporta una gran dosi
de coneixements i motivació.

Execució de gimàstica per a
cuidadors. Font: CAP Vallcarca-Sant

Gervasi

Punts febles

És possible que apareguin diversos punts febles en el transcurs del programa: un
poden ser els temors que expressen els familiars de causar més dolor quan han de
prendre la iniciativa en l’aplicació de les teràpies de mobilització dels pacients a
casa. També hi ha familiars superats per la situació que genera la dependència del
pacients amb AR en estat molt avançat i amb molta limitació de moviments que,
acompanyat d’altres malalties, fa indispensable el suport psicosocial individual
per acompanyar i donar suport.

En la realització de les dietes i els nous hàbits alimentaris hi ha l’arrelada tradició
de la “cuina de sempre”, que fa difícil la implementació de formes diferents de
preparar els aliments per insípids.

Un altre punt feble poden ser les limitacions de moviments dels pacients en
l’activitat de gimnàstica, ja que hi ha pacients amb AR en estat molt avançat i
amb molta limitació de moviments.

Resultats

Amb aquest projecte, els familiars de malalts d’AR no es trobaran invisibles i
trobaran que una part de la societat dona valor a la seva tasca diària. Es crea una
consciència tant a pacients com a familiars de la importància que més val prevenir
que curar i de tenir en compte els factors associats a l’aparició i progressió de l’AR.
S’explica com els familiars poden ajudar amb una bona alimentació equilibrada i
amb exercici físic, sense oblidar-se d’ells mateixos.

En l’últim any ha augmentat en un 15% dels assistents a el programa gimnàstica
per a gent gran que hi ha a Calafell, Tarragona. L’augment de la participació de
familiars i cuidadors s’ha vist reflectit en l’interès i la implicació durant els controls
de seguiment que porten les infermeres als pacients amb AR en un 21%. Durant
les entrevistes de control als pacients amb AR els familiars i acompanyants han
expressat sentir-se amb més recursos per ajudar i que això els causa menys estrès
i ansietat. Aquesta és una apreciació de les infermeres reflectida en les notes dels
fulls de seguiment. S’ha pogut establir el projecte amb l’equip humà del CAP de
Segur de Calafell i la intenció de mantenir-lo viu, adaptant-lo a les necessitats que
van sorgint en la població diana i els pacients amb AR.

Aspectes a millorar

Cal incidir en aquells pacients amb els primers símptomes d’AR, per prevenir i no
permetre que els símptomes empitjorin, i en pacients amb una AR avançada, per
intentar millorar la mobilitat tot el que sigui possible i alleujar el dolor.
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Vegeu les referències
utilitzades per a la
programació a la secció web
de “Referències”.

En activitats de gimnàstica s’hauria de dividir el grup i les activitats en graus d’AR,
perquè no tots els pacients poden fer totes les activitats a causa de la limitació dels
moviments.

Valoració final

En la valoració final del projecte hi ha diversos punts afavoridors. El principal és
que com a futurs tècnics de TCAI ens ha aportat coneixements i aprenentatge sobre
aquesta malaltia. En l’exercici professional hi ha una gran varietat de recursos i
eines que es poden utilitzar, no només amb els pacients amb AR, sinó amb tots
els pacients en general i les seves famílies. Un malalt és una persona i per aportar
quelcom a les seves cures cal tenir habilitats socials i comunicatives enversa el
pacient i la seva família.

L’avaluació general del projecte és molt positiva. L’equip de les activitats han estat
grans professionals que han aprofitat les iniciatives que aporten al benestar de la
seva població, adaptant-les i integrant-les en el seu funcionament per cobrir les
necessitats sorgides en el transcurs de la tasca.

Respecte als familiars i pacients amb AR de la població, han tingut una gran
disposició per participar en el programa. Han adoptat hàbits de vida saludable
dins les seves possibilitats, cooperat entre si i enfortit els llaços comunitaris.

Instruments d’avaluació

Destaquen els següents instruments d’avaluació del projecte:

• Enquestes de satisfacció al final de les activitats

• Correus electrònics amb enquestes incorporades

• Trucades telefòniques (6 mesos després de l’activitat)

• Registre d’observacions

• Bústia anònima amb suggerències a l’entrada de la sala

• Registre de dades amb les seqüeles dels malalts d’AR a la zona

• Índex de participants a les activitats

• Enquesta sobre la formació d’un grup d’associació de malalts a la zona

• Tant per cent d’implicació de familiars de pacients amb AR en les activitats
físiques

• Enquesta sobre hàbits saludables en l’àmbit familiar

• Registre d’implicació de familiars en les activitats físiques

• Enquesta sobre atenció psicològica a familiars de pacients amb AR

• Previsió de dades per mesurar si s’han assolit els objectius marcats amb
anterioritat.
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En un projecte s’han d’indicar els instruments (“proves buides que es passarien
a la població diana per extraure informació”) corresponents a tot el projecte. Per
exemple, en el cas del projecte de prevenció d’AR s’han fet servir tres instruments
d’avaluació:

• Instrument d’avaluació 1: per identificar els problemes de salut i necessitats
de la població.

• Instrument d’avaluació 2: per avaluar activitats (es proposa activitat 2).

• Instrument d’avaluació 3: per avaluar tot el projecte (de forma global,
general) en format de graella i qüestionari adaptat al projecte.

Instrument d’avaluació 1: recollida de dades per identificar els problemes de
salut i les necessitats de la població (diagnòstic> anàlisi de la situació)

Proposta d’instrument de recollida de dades per identificar els problemes de salut i
les necessitats

Nom del pacient o familiar (parentiu):

Edat:

Sexe: Home - Dona

1. Durant els últims 3 mesos, els símptomes de la malaltia (dolor, molèsties, rigidesa o
inflamació) us ha impedit realitzar tasques que abans fèieu amb normalitat? SÍ-NO

2. Si heu respost SÍ a la pregunta anterior: Durant l’últim mes creieu que aquesta situació s’ha
fet més freqüent? SÍ-NO

3. A causa de la malaltia heu vist afectades les vostres activitats diàries? SÍ-POC-MOLT-NO

4. Participeu d’activitats lúdiques amb amics i familiars? SÍ-NO-A VEGADES

5. Per les afeccions de la malaltia en la mobilitat, qualifiqueu la vostra capacitat (implicació, en
cas de familiar) per fer les següents activitats (0 CAP / amb ALGUNA dificultat (necessiteu
alguna ajuda) / amb MOLTA dificultat (necessiteu força ajuda) / INCAPAÇ de fer-ho (sou
dependents totalment) /

• Vestir-se, cordar-se botons, lligar-se cordons: 0-1-2-3

• Pujar i baixar escales: 0-1-2-3

• Fer el menjar o el llit, netejar la llar: 0-1-2-3

6. Durant l’últim any, en algun moment sus heu sentit psicològicament sobrepassats? SÍ-NO

7. Si heu respost SÍ a la pregunta anterior: Creieu que aquestes sensacions són com a
conseqüència de la malaltia? SÍ-NO

8. Creieu que esteu ben informats sobre la simptomatologia i el tractament de la malaltia? SÍ-NO

9. Heu buscat informació a xarxes socials sobre l’artritis reumatoide? SÍ-NO

10. Coneixeu algun tipus de teràpia complementària per alleujar la simptomatologia de l’AR? SÍ-
NO

11. En cas afirmatiu, feu servir alguna d’aquestes teràpies? SÍ-NO

• Si heu respost SÍ: Quina teràpia?

• Si heu respost NO: Per què?
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12. Creieu que seria útil tenir més informació sobre teràpies complementàries? SÍ-NO

Observacions adients:

Vegeu a figura 1.9 el formulari corresponent:

Figura 1.9. Instrument de recollida de dades

Instrument d’avaluació 2: utilitzat en les activitats (fitxa-activitat)

En el cas dels instruments d’avaluació per a les activitats cal posar qualsevol
instrument utilitzat: des de les enquestes inicials als qüestionaris de satisfacció
passant per observacions, llistats de participació o altres.

Proposta d’instrument d’avaluació per a l’activitat 2

L’avaluació de l’activitat “Somriure per sentir-se millor” consta de 4 etapes amb diferents
instruments d’avaluació: avaluació inicial, de seguiment, final i diferida.

1. Avaluació inicial: oral
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Instrument d’avaluació: diari de registre de les respostes orals

El formador, mitjançant preguntes grupals i personalitzades a l’atzar, valora els
coneixements previs dels assistents.

• Sabeu què és l’artritis reumatoide (AR)? Definiu-la.

• Sabeu si hi ha diferents tipus d’AR? O, altrament, tan sols n’hi ha d’un tipus? Anomeneu-los.

• Què creieu que origina l’AR?

• Creieu que vosaltres, com a familiars d’una persona afectada d’AR, teniu més possibilitats de
contraure aquesta malaltia que no pas una altra amb familiars no afectats?

• Quins símptomes té l’AR segons la vostra experiència?

• Creieu que l’exercici físic pot influenciar a reduir els símptomes?

• En cas afirmatiu, esmenteu algun canvi que hi podria ajudar.

Vegeu a figura 1.10 el formulari per emplenar un registre a mode de diari:

Figura 1.10. Formulari

2. Avaluació de seguiment: oral

Instrument d’avaluació: registre en forma de graella de les respostes orals

Després de la presentació i exposició del tema, i havent dividit els assistents en petits
grups de treball, el fisioterapeuta resol dubtes mentre treballen i, alhora, serveixen per
avaluar l’evolució i l’interès dels familiars entorn de la malaltia. Tanmateix, quan el portaveu
de cada grup exposa les conclusions a la resta dels grups, el fisioterapeuta fa incís en
la importància de la informació entorn de l’AR, per tal d’iniciar el procés d’ajuda cap als
familiars. Segons vagin evolucionant les conclusions, el formador formula preguntes al
portaveu i, si cal, al grup que representa per tal de conscienciar-los de la importància del
coneixement i la motivació encaminats, en última instància, a assolir els canvis conductuals
necessaris per allejar la simptomatologia i reduir les crisis reumàtiques en les persones
afectades d’AR usuàries del CAP. Aquestes preguntes serviran per avaluar el nivell de
competència assolida.

3. Avaluació final: escrita

Instrument d’avaluació: enquesta
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El formador, mitjançant dos instruments de mesura diferents, valora, per una banda, els
coneixements adquirits (torna a preguntar tot el que havia preguntat inicialment, per veure
si han assolit els continguts) i, per altra, l’execució dels exercicis tot relacionant els objectius
marcats del projecte i de l’activitat. Al mateix temps obtindrà propostes de millora (vegeu
figura 1.11).

• Creieu que la informació facilitada pel formador ha estat un bon punt de partida per
desenvolupar les característiques de la malaltia d’artritis reumatoide (AR)? Per què?

• Creieu que els exercicis pràctics que s’han fet avui a l’activitat han estat prou motivadors
perquè siguin aplicables en el vostre dia a dia?

• Creieu que us ha ajudat estar en contacte amb altres familiars de pacients d’AR? Per què?

• Creieu que pot ser avantatjós reunir-se amb altres familiars per fer associacions? Per què?

Vegeu a figura 1.11 el formulari per a la valoració final:

Figura 1.11. Formulari valoració final

4. Avaluació diferida: trucada telefònica

Instrument d’avaluació: registre de trucades

Al cap de sis mesos de l’activitat, es realitza una trucada telefònica per preguntar si s’ha
creat alguna associació o bé si queden els familiars per parlar entre si.

Instrument d’avaluació 3: avaluació general del projecte (avaluació)

Per avaluar el projecte en general (o global) es pot fer servir qualsevol instrument
que serveixi per avaluar o fer alguna mesura d’alguna de les fases del projecte.
Aquest instrument ha d’anar dirigit als professionals que han format part del
projecte de prenvenció d’AR, com podrien ser metges, infermeres (grau) i auxiliars
d’infermeria.

Proposta d’instrument d’avaluació per l’avaluació global del projecte (procés)

1. La difusió ha estat correcta i s’ha arribat a la població diana?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt
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2. S’han aconseguit els objectius proposats?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

3. Valoreu l’aplicabilitat en el vostre dia a dia l’acció formativa:

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

4. Considereu que el material de suport utilitzat ha estat adequat?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

5. L’ambient de treball us ha resultat satisfactori?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

6. La formació servirà per millorar la vostra pràctica educativa?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

7. Aplicareu els aprenentatges adquirits?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

8. Els continguts abordats han estat adequats per assolir els objectius?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

9. Us ha costat buscar la informació adient?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

10. Heu trobat el suport adient en els altres professionals quan ho heu necessitat?

• Gens
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• Poc

• Bastant

• Molt

11. El treball en si us ha resultat una tasca difícil?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

12. Considereu que ajudareu o informareu més sobre la malaltia la població diana referent?

• Gens

• Poc

• Bastant

• Molt

13. Altres observacions o comentaris que vulgueu realitzar:

14. Propostes de canvi o millora:

Vegeu a figura 1.12 el document proposta d’instrument d’avaluació per a l’avalu-
ació global del projecte (procés):

Figura 1.12. Proposta d’instrument d’avaluació per l’avaluació global del
projecte (procés)
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