
 

 
 
 

Tècniques per al Mapeig d’Actius 
 

 
 
PROGRAMA: 
 

1. Introducció 

El mapeig d’actius és la identificació de les riqueses i els recursos de la comunitat que 

generen salut entre els seus integrants. Recordem que un actiu de salut és qualsevol factor o 

recurs, que potenciï la capacitat dels individus, de les comunitats, de les poblacions per 

mantenir la salut i el benestar. 

Amb aquesta formació es pretén generar un espai de reflexió sobre el mapeig d’actius i la 

seva aplicació en l’entorn de l’Atenció Primària i Comunitària, on els participants adquiriran 

els coneixements, habilitats i actituds necessàries per realitzar un mapeig d’actius.  

Treballarem conceptes i fases del mapeig d’actius, els seus elements principals, les seves 

tècniques i les webs d’actius en salut.  

2. Objectius pedagògics 

Generals 
 

• Adquirir els coneixements, habilitats  i actituds necessàries per realitzar un mapeig d’actius. 

 

Específics 

• Conèixer els elements que composen el marc conceptual del mapeig d’actius. 

• Conèixer les principals tècniques del mapeig d’actius. 

• Conèixer els cercadors i webs d'actius en salut.   

• Identificar i valorar la rellevància del mapeig d’actius i les seves tècniques. 

• Aprendre a desenvolupar les principals tècniques del mapeig d’actius. 

                                                       

3. Continguts d’aprenentatge 

• Mapeig d’actius 

− Fases per la identificació d’actius 

− Què hem de tenir present quan iniciem el procés de mapeig d’actius?  

• Eines pel mapeig d’actius 



 

− Passeig comunitari 

− Mapping party  

− Passeig emocional 

− PhotoVoice 

− Tertúlies de café (The world café) 

− Grups focals i grups de discussió.  

− Entrevista en profunditat 

− Investigació narrativa  

− Cerca en bases de dades i webs 

 

4. Metodologia 
 

• Curs online. El curs es desenvolupa  a l’aula virtual de formació de FAECAP. 

• Conté 2 unitats. La teoria es presenta en format de diapositives, amb un material dinàmic i 

interactiu amb exercicis d’autoavaluació. El contingut de formació està en format pdf que 

pot descarregar l’alumne. 

 

5. Destinataris 
 
      Infermers/eres d’Atenció Primària.  

 

6. Hores 
 

10h 
 

7. Dates realització 

• Data inici curs 1 de febrer de 2022 

• Data finalització 28 de febrer de 2022 

 

8. Preu 

Gratuït 

 

     10.  Avaluació 

 

Test d’avaluació dels coneixements adquirits. Qualificació final: apte o no apte.  

Es lliurarà un certificat d’aprofitament als alumnes que finalitzin el curs i hagin superat 

l’avaluació final. 

 

 



 

 

 
11.  Docents 

• Sofia Berlanga Fernández. Infermera Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar 

i Comunitària Costa Ponent. Metropolitana Sud. ICS. Barcelona. Grup de treball Salut 

Pública i Comunitària de l’AIFiCC. 

• Iris Lumillo Gutiérrez. Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària CAP Montclar - 

Sant Boi de Llobregat. SAP Baix Llobregat Centre. ICS. Barcelona. Coordinadora del Grup 

de treball Salut Pública i Comunitària AIFiCC. 

• Gemma Mota Jiménez. Infermera CAP Cardedeu. SAP Vallès Oriental i Occidental. ICS. 

Barcelona. Grup de treball Salut Pública i Comunitària de l’AIFiCC. 

• Berta Rodoreda Pallàs. Infermera CAP de Santpedor. SAP Bages-Berguedà-Solsonès. ICS. 

Barcelona. Grup de treball Salut pública i comunitària de l’AIFiCC. 

 

9. Organitza 

AIFiCC 

10. Col·labora 

Agència de Salut Pública de Catalunya. 

 

 

Nota informativa: 

Inici inscripcions a partir del 15 de gener 2022. 

 

Tramitat l’acreditació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 

(CCFCPS) 


