
programa formacióagents de salut comunitària ASACO

agentsdesalutcomunitària
ASACO

Lloc: Gerència Territorial Catalunya Central
Carrer Pica d'Estats, 1315 (Pol. Ind. St. Isidre III)
08272 Sant Fruitós de Bages

objectius:

Millorar els coneixements en:

Millorar les actituds en:

Millorar les habilitats en:

• Salut i concepte integral de la salut.
• Abordatge biopsicosocial.
• Anàlisi de la situació de salut: diagnòstics
comunitaris incorporant la identificació dels actius en
salut de la comunitat.
• Metodologies participatives pel treball comunitari.
• Comunitat i participació comunitària.

• El treball multidisciplinari.
• La comunitat com a element clau per la identificació
de les seves mancances/potencialitats i la priorització
en les estratègies de canvi.

• Participació, escolta activa, reflexió grupal.
• Planificació d'intervencions comunitàries.

contingut:

28 de febrer, de 914,30 hores

Presentacions del grup. Motivacions i expectatives. Creences
Concepte holístic de salut. Actualització de les definicions de salut.
Determinants socials.
Introducció a la Salutogènesi i el Model d'Actius.

5 de març, de 914,30 hores

Equitat urbana i intervencions per reduïr les desigualtats en salut.

21 de març, de 914,30 hores

Ensenyament i aprenentatge: processos participatius i de reflexió
comunitària.

Metodologies participatives. Tècniques i estratègies per mobilitzar
la comunitat.

13 de març, de 914,30 hores

Promoció de la Salut i educació per la salut. Comunitat.
Anàlisi de la situació de salut: planificació d'una intervenció
comunitària. Exemple pràctic.
Integració de metodologies qualitatives i quantitatives: salut
comunitària basada en l'evidència.
Identificació d'Actius en salut.

Docents: Marta Vilanova (Universitat de Girona).
Núria Sala (Gerència Catalunya Central ICS).

Docents: Ferran Daban i Èlia Díez (Agència de Salut Pública de
Barcelona).

Docents: Carmen Cabezas i Josep Lluís de Peray (Agència de
Salut Pública de Catalunya).
Núria Sala (Gerència Catalunya Central ICS).

Docent: Rubén David Fernández (Universitat de Barcelona).

11 d'abril, de 914,30 hores

Teatre comunitari. Debat. Experiències.
Cloenda: I ara què?... doncs seguim!

Docents: Companyia de Teatre La Ciranda.
Andreu Segura (Oficina Pla Interdepartamental de Salut Pública)

Es contempla una dedicació per treball pràctic, que es podrà
realitzar fora de l'aula, de manera no presencial.

Durada: 30 hores
Adreçat a:

Professionals d'atenció primària i altres agents de la
comunitat




