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El marc teòric del Taller de Salut es basa en el model conceptual 
d’infermeria de Virginia Henderson. Les 14 necessitats bàsiques, 
que s’haurien de satisfer per mantenir la salut i el benestar 
i que van ser descrites per Henderson, estan recollides i 
sintetitzades en les 8 sessions de què consta el Taller tenint 
en compte què es considera una bona eina de promoció de la salut 
des de la mirada d’infermeria. 

En les diferents sessions, s’hi incorporen eines basades en 
l’evidència per ajudar a integrar a la vida diària els hàbits 
saludables que ja estan inclosos als plans de salut de diversos 
sistemes sanitaris i a les recomanacions del Programa d’activitats 
preventives i de promoció de la salut (PAPPS) del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.

El valor afegit del Taller de Salut és que aborda en un mateix 
espai aspectes biològics, psicològics, socials, culturals i 
espirituals, que influeixen en la salut i el benestar de les 
persones, i que aporta eines perquè la capacitat d’autocura 
i la motivació personal augmentin. Això permet, d’una banda, 
orientar els esforços cap a la salut i el benestar i, de l’altra, 
facilitar el manteniment dels hàbits de vida saludables. 

Els coneixements adquirits i les habilitats desenvolupades al 
Taller es poden considerar com una formació  bàsica per cuidar la 
salut i el benestar, que pot ser completada amb tallers específics 
en què s’ampliï el contingut d’algun dels temes tractats al 
Taller (respiració, relaxació, alimentació o exercici) o alguns 
altres temes no abordats en un taller bàsic (risoteràpia, taller 
de memòria, etc.).

Cada sessió del Taller té un material de suport que consisteix 
en:

a) Uns fulls recordatoris en format paper que són un resum dels 
continguts i que s’entregaran als assistents en finalitzar 
cada sessió. Els fulls s’han d’arxivar en el portafolis dels 
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assistents que esdevindrà així un manual de salut. L’objectiu 
del manual és que els participants tinguin un recordatori de les 
sessions per consultar-lo.

b) Presentació: es tracta de les diapositives que faciliten el 
desenvolupament dels continguts i la dinàmica diària del Taller 
als professionals que condueixen el grup. 
 

Els/les professionals conductors del grup haurien de ser dues 
infermeres amb habilitats  en la conducció de grups. 

Tot el material del manual de salut i les diapositives de les 
sessions estaran disponibles públicament, cosa que permetrà que els 
equips que hi estiguin interessats puguin reproduir l’experiència. 
Per això, si algun equip utilitza el material a les persones de 
l’equip investigador els agradaria saber-ho a fi de tenir en compte 
quina evolució adopta el Taller, quin feedback s’hi pot establir, 
i també per resoldre els dubtes que sorgeixin. En aquest sentit, 
es pot contactar amb l’equip investigador a través de l’adreça 
electrònica següent: clapena@gencat.cat.

El Taller ha demostrat efectivitat a millorar els hàbits alimentaris, 
incrementar l’exercici físic i la qualitat de vida relacionada amb 
la salut dels que hi assisteixen. Actualment, se segueix treballant 
en l’avaluació del Taller en altres entorns, com el comunitari, per 
dirigir-lo a grups concrets de població: gent gran, etc.

DINÀMICA DE LES SESSIONS

La seqüència de les sessions és:
• Sessió 1. Presentació. Normes del grup. Respiració.
• Sessió 2. Menjar i beure adequadament.
• Sessió 3. Eliminació i higiene.
• Sessió 4. Moure’s, mantenir postures adequades i utilitzar peces 

de vestir adequades.
• Sessió 5. Dormir i descansar. Activitats recreatives.
• Sessió 6. Evitar perills físics i psicològics.
• Sessió 7. Comunicar-se i interactuar socialment. Manegar les 

pròpies emocions. 
• Sessió 8. Treballar i sentir-se útil. Comiat.

Desenvolupament de les sessions

Les sessions s’han de fer un dia a la setmana i tenen una durada 
d’una hora i mitja.  
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Se suggereix que, tant com sigui possible, el Taller es faci en un 
espai tranquil, agradable i lliure d’interrupcions. La disposició 
dels assistents recomanada per al desenvolupament de les sessions és 
circular, en rotllana. 

El material necessari per desenvolupar el Taller de Salut és:

- Recursos humans: 1.30 h hores setmanals de 2 infermeres + el 
temps necessari per a la preparació de les sessions durant les 
8 setmanes que dura el Taller.

- Recursos materials: PC amb canó de projecció, sala amb cadires 
i portafolis i els fulls recordatori  impresos  en color (1 joc 
per a cada assistent).

Cada sessió s’inicia amb un exercici respiratori de relaxació que 
ajuda els assistents a centrar-se en el grup i serveix de recordatori 
de les pràctiques proposades a la primera sessió. A continuació, es 
comparteixen experiències de la setmana, s’aclareixen dubtes i es 
comenten els exercicis/activitats proposats a la sessió anterior. 
Seguidament,  es presenta el contingut teòric sobre el tema del dia 
amb el suport de les diapositives, que acaben amb els exercicis 
pràctics que s’hauran de realitzar durant la setmana següent. La 
sessió continua amb un temps per aclarir dubtes i compartir reflexions 
que hagin sorgit a partir de la presentació dels conceptes teòrics. 
Aquest és l’espai que pretén ser potenciat a través del Taller. 
Finalment, s’entreguen els fulls recordatori per arxivar-los. 

Els exercicis proposats cada setmana es continuen practicant 
progressivament, i a cada sessió s’hi afegeix una proposta nova. 

El Taller de Salut s’ha dut a terme gràcies a un projecte de recerca 
finançat amb un ajut de recerca de “La Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Servicios de Salud” concedit per Instituto de Salud 
Carlos III –PI09/90746–i amb una ajuda XB de l’Àmbit de Barcelona 
Ciutat de l’Institut Català de la Salut.

Les persones de l’equip investigador  que ha elaborat  aquest 
material són les següents: Mª Antonia Campo, Carolina Lapena, 
Vicencia Laguna, Olga Lozano, Enriqueta Borràs, Araceli Garcia, 
Jose Luis del Val, Francesc Orfila, Rómulo Rodríguez, Ziortza Martin 
i Mª Teresa Tierno. 


