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QUI SOM?

Gemma Amorós (CAP Sant Martí BCN)

Sara Antón (SAP Marítim,  GIRONA)

Sofía Berlanga (UD Costa de ponent)

Empar Dominguez (UGAP 3-4 Sta 
Coloma de Gramenet)

Cati Fons (CAP SARRIÀ , BCN)
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Gemma Mota (ABS Cardedeu-ABS)

Berta Rodoreda (CAP Santpedor)

M. Ángeles Sanz (CAP Begues)

Mariola Sempre (CAP Sant MartÍ BCN)

Iris Lumillo Gutiérrez (CAP Montclar)

Coordinació:
Gemma Amorós
Iris Lumillo 

11 membres



OBJECTIUS  DEL GRUP

- Impulsar la docència en salut comunitària, dirigida a professionals 

d’Atenció Primària. 

- Participar en la formació de residents de les Unitats Multiprofessionals 

d’Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFiC) de Catalunya

- Impulsar la recerca en l’àmbit de Salut Pública i Comunitària per a 

augmentar el coneixement 

- Treballar en col·laboració d’altres entitats
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CURS PRESENCIAL
PROCÉS COMUNITARI: PER CON COMENCEM?

Objectius

• Capacitar als professionals d’AP per incrementar en els seus pacients la motivació pel canvi.

• Capacitar als professionals d’AP per entendre les contradiccions entre els estils de vida de 
cadascú i els desigs de mantenir la salut.

• Desenvolupar les habilitats dels professionals per dur a terme estratègies de consulta 
centrades en el pacient.

Metodologia

• Participativa per viure en un mateix el que es parla i es treballa.

• Anàlisi de casos propis.

• Anàlisi de cintes preparades.

• Realització àgil de grups de discussió i posada en comú.

• Role Play de casos i anàlisi posterior



CURS ONLINE DE SALUT COMUNITÀRIA 
Camfic, Aificc, Departament de Salut : 17 EDICIONS (2-3 EDICIONS PER ANY)

Formació a residents de Unitats 
Multiprofessionals d’Atenció 
Familiar i Comunitària (UDMAFiC) 
de Catalunya: 

- Suport a la seva formació 
presencial i on-line de cada UDM

Formació a professionals de l’àmbit 
de l’AP i SP : 

- Inici de procés de SC a les ABS

- Marc de desenvolupament 
ComSalut

- Marc de desenvolupament ENAPISC



CURS ONLINE DE MAPEIG D’ACTIUS

Objectius 

- 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 de actius 
en salut.

- Apreciar la importància, rellevància 
del mapeig d’actius i les seves 
tècniques.

- Aprendre a desenvolupar les principals 
tècniques del mapeig d’actius 

Metodologia

- Anàlisi i lectura de textos i documents.

- Activitats interactives d’avaluació de
coneixements

- Activitats pràctiques de relacionar
conceptes

- Activitats reflexives en fòrum 
d’avaluació d’actituds

- Activitats de simulació en l’aplicabilitat
de les eines a l’àmbit real.



CURS ONLINE EL TREBALL EN XARXA

Objectius Específics: 

- Conèixer el concepte i els elements que componen la Xarxa. 

- Conèixer el concepte i els elements que componen el marc conceptual del  

treball en Xarxa. 

- Reconèixer / Identificar/ Valorar / Apreciar la importància, rellevància del 

treball en xarxa avui en dia.

Metodologia

- Anàlisi i lectura de textos, documents i videos.

- Activitats reflexives per a la relació de conceptes

- Activitats reflexives sobre la pròpia experiència.



LÍNIES FUTURES

• Mantenir docència en SC constant en el grup cap a 
professionals i residents

• Mantenir sinergies de treball amb grup APOC -Camfic

• Participar en grup nacional PACAP 2022

• Participar Jornada AUPA 2022

• Ampliar el nombre de membres del grup, per a 
representar tot el territori. 

Per acabar…


