
 

 
 

 

Curs de modalitat on-line 

Promoció de la salut als hospitals                         
i centres sanitaris 

Curs online de 8 h 
 

 
 



 

CURS ON LINE DE PROMOCIÓ DE LA SALUT ALS HOSPITALS I CENTRES 
SANITARIS 
 

La salut forma part de la vida quotidiana de les persones i ha estat entesa i interpretada de 
diferents maneres al llarg de la història, generant visions a partir de les quals s’han desenvolupat 
accions i intervencions que han pretès: identificar causes i problemes, dissenyar actuacions 
dirigides al benestar de les persones, proposar estratègies de seguiment i avaluació i generar 
desenvolupament, progrés i riquesa per contribuir a millorar la qualitat de vida. 

La promoció de la salut permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut i millorar-
la i, al mateix temps, proposa diferents maneres per apoderar a les persones i comunitats per fer-
les partícips en la gestió de la seva salut. Incloure aquesta perspectiva en els llocs de treball i 
adoptar-la en el nostre dia a dia permet millorar els resultats de salut i alhora contribueix a 
millorar el benestar i la qualitat de vida. 

La Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut i UCF han creat aquest curs dirigit a 
professionals del sector de la salut per tal de fer difusió del concepte de promoció de la salut i 
facilitar la implementació de projectes en aquest àmbit. 

La propera edició del curs s’impartirà al Campus virtual d’UCF entre el 12 de novembre i el 15 de 
desembre de 2015 i estarà tutoritzada per experts de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres 
Promotors de la Salut. 

 
Objectius del curs 
 

 Donar a conèixer el concepte de promoció de la salut. 

 Presentar els hospitals i centres promotors de la salut i la Xarxa Catalana d’Hospitals i 
Centres Promotors de la Salut. 

 Facilitar eines per a la implementació i autoavaluació de la promoció de la salut. 
 

 
 
Adreçat a... 
 
Tots els professionals d’hospitals i centres sanitaris. 

 

 

 

 

 



 

Continguts 

1. Aspectes bàsics de la promoció de la salut 

 El concepte de salut  
 La promoció de la salut  
 L’enfocament dels determinants socials de la salut  

2. L’hospital i el centre sanitari promotors de la salut 

 Els hospitals i els centres sanitaris promotors de la salut 
 El moviment global d’hospitals i centres sanitaris promotors de la salut 

3. La implementació de la salut als hospitals i centres sanitaris 

 Estàndards de promoció de la salut als hospitals i els centres sanitaris 
 Indicadors de la promoció de la salut als hospitals i els centres sanitaris 
 L’ús dels estàndards i els indicadors 

4. La Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut 

 La Xarxa HPH-OMS 
 La Xarxa HPH-Catalunya 
 L’organització de la  Xarxa HPH-Catalunya 
 La missió, la visió i les línies estratègiques 
 Com formar part de la Xarxa 

5. Fonaments de l’alfabetització per a la salut (Health Literacy) 

 Definicions  
 Metodologia  
 Tendències 

 

Metodologia 

El Curs de promoció de la salut als hospitals i centres sanitaris s’imparteix online dins d’una aula 
virtual on el participant, amb el suport d’un expert en promoció de la salut  i mitjançant uns 
materials interactius multimèdia, aprèn, experimenta i coneix casos pràctics. 

 

 
Durada 

 
Preu 

 
Data inici 

 
Data final 

 
Adreçat a 

 8 hores 40 € 3/11/2016 1/12/2016 Tots els 
professionals 
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Modalitats d’inscripció  
 
 

 Preu per alumne 

Inscripció individual 40 € 
Inscripcions corporatives: 

De 20 a 50 inscripcions 38 € 
De 51 a 100 inscripcions 36 € 

De 101 a 250 inscripcions 34 € 
De 251 a 500 o + inscripcions 32 € 

 
Pels professionals dels centres de Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut 
aquesta formació serà gratuïta. 
 
Aquesta formació és 100% bonificable per la Fundació Tripartita.  
 
En el cas de les inscripcions corporatives, les aules virtuals dins el campus d’UCF es poden 
personalitzar per a cada entitat incorporant el seu logotip dins l’aula, agrupant les inscripcions per 
grups de màxim 80 participants (a efectes de bonificació de la tripartita i per facilitar un adequat 
seguiment tutorial) i podent desenvolupar diferents grups en paral·lel. Es facilitarà de manera 
periòdica (setmanalment o en els terminis que s’estableixin de comú acord), un sistema de 
repporting i seguiment de l’evolució i  l’activitat dels participants. 
 
 

 
Per a més informació 
 
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.81   Maria Nadal  mnadal@ucf.cat  www.ucf.cat 
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