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OBJECTIUS 
 
 
1.- Descriure les diferents aportacions de la Psicologia en el camp de l’educació per a la salut. 
2.- Promoure l’aplicació pràctica en diferents àmbits (socials, mèdics, educatius…) dels principis 
de l’educació per a la salut. 
 
TEMARI 
 
 
1) Què és l’Educació per a la Salut? 

1.1.- Definició de salut i d’Educació per a la Salut. 
1.2.- Objectius de l’Educació per a la Salut. 
1.3.- Importància de l’Educació per a la Salut. 
1.4.- Àmbits d’actuació. 

2) Què són els estils de vida? 
2.1.- Definició d’estils de vida. 
2.2.- Avaluació d’estils de vida 

3) Perquè adoptem estils de vida no saludables? 
3.1.- Variables i models de salut socio-cognitius 

4) Com promoure el canvi? 
4.1.- El model PRECEDE-PROCEED 
4.2.- El mapa d’Intervenció 
4.3.- Estratègies pel canvi en Educació per a la Salut 
 

 
 
ESTIMACIÓ D´HORES 
 
 
 Per tal que l’alumnat assimili correctament els continguts de l’assignatura, cal 
l’aprofundiment dels continguts teòrics treballats a classe mitjançant la consulta dels manuals i la 
lectura del dossier que complementa aquests continguts. Aquesta tasca implica una dedicació no 
presencial d’unes tres hores setmanals aproximadament. 
 
PRÀCTIQUES 



 
 

Objectiu: aprendre a aplicar els conceptes i mètodes de l’educació per a la salut en un camp 
concret d’aquesta disciplina. 
Les pràctiques consistiran en el disseny i implementació d’un treball a on s’aplicaran els 
principis de l’educació per a la salut en algun àmbit (social, mèdic, educatiu…) i a on es 
treballarà un tema concret (drogoaddicció, exercici físic, alimentació, valors,…). 
A les diferents sessions de pràctiques es farà un seguiment de cadascun dels treballs.  
Els treballs de pràctiques es realitzaran en grup. Per a l’avaluació del treball s’haurà d’exposar de 
forma oral i lliurar un informe escrit. 
 
 
DOCÈNCIA TUTORITZADA 
 

 
Objectius: aprofundir en alguns aspectes pràctics de l’educació per a la salut. 
 
Es donarà als estudiants la oportunitat de formar un grup de treball amb l’objectiu de promoure 
algun tipus de conducta saludable. El grup es dividirà en dos subgrups. Els estudiants d’un 
subgrup actuaran com a educadors per a la salut i l’altre subgrup formarà el grup diana.  
El seguiment d’aquesta activitat es farà en diferents reunions al llarg del curs amb el professor de 
docència tutoritzada. 
 
 
AVALUACIÓ 
 

 
Els continguts teòrics de l´assignatura s´avaluaran en un únic examen amb 5 preguntes 

obertes. 
Els continguts pràctics s´avaluaran en un treball en grup. 
Les condicions indispensables per aprovar l’assignatura seran: 
1) aprovar l’examen teòric 
2) aprovar el treball pràctic 
La nota final de l’assignatura serà el resultat del 70% de la nota de l’examen i el 30% de 

la nota obtinguda en el treball.  
Cal tenir present, que si un estudiant presenta només el treball (tant si aquest està aprovat 

com si no) i no fa l’examen tipus test, la nota final serà de suspens. El mateix succeeix si 
l’alumne només fa l’examen i no lliura el treball. 
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Els llibres 3 i 5 són de caràcter general. En aquests, es comenten els diferents models teòrics dins 
l´Educació per a la Salut a on s´expliquen les variables predictores de les conductes de salut i 
risc. Alguns capítols es dediquen a explicar les tècniques utilitzades en Educació per a la Salut 
pel canvi de conductes. 
En els llibres 1,  2 i 4, la majoria de capítols es dediquen a tractar temes concrets dins l’Educació 
per a la Salut: alimentació, drogoaddicció, … 
El llibre 6, tracta d’aspectes generals de psicologia de la salut relacionats amb educació per a la 
salut. 
 
Obligatòria 
 
- Miller, W.R. i Rollnink, S. (1999). La entrevista motivacional. Barcelona Paidos 
 
Aquest llibre de caràcter pràctic exposa les característiques que ha de tenir una entrevista per 
motivar el canvi de conducta. 
 
Dossier a fotocòpies amb lectures complementàries obligatòries. 
 
RECOMANACIÓ ASSIGNATURES LLIURE ELECCIÓ 
 
 
 
 
Altres assignatures que estan relacionades amb l’Educació per a la salut són: 
• Salut Pública, de la diplomatura de Teràpia Ocupacional. 
• Epidemiologia general i demografia sanitària, de la llicenciatura de Medicina. 
• Antropologia de la salut, de la llicenciatura de Antropologia Social i Cultural. 
• Deontologia i sociologia de la prevenció, de la diplomatura de Graduat en Prevenció i 

Seguretat Integral. 
• Comunicació i opinió pública, de la llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració. 
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