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Qui som?

Des del 2013 estem adherits a la Xarxa d’Empreses 
Saludables i a la European Network for workplace 
health promotion (ENWHP).

Des de febrer del 2017 formem part de la Xarxa 
Catalana d'Hospitals Promotors de la salut i la 
International Network Health Promoting Hospitals. 

El Parc Taulí, som un consorci públic de la Generalitat 
de Catalunya en el que treballen 3.641 persones i 
donem servei a un àrea de referència de 392.388 
usuaris (dades 2017)





https://youtu.be/Yy--4VEkZ_k

Què fem?





2018
Programa de formació: 

BECA de la Xarxa d'Hospitals i 
Centres Promotors de la la Salut de 

Catalunya  



Objectius formatius 



Metodologia
Programa de formació en promoció de la salut

Sessions pràctiques que 
combinen teoria amb exercicis 
projectius,  debats en petits 
grups, exercicis vivencials de 
presa de consciència i  jocs sobre 
els conceptes exposats.

Sessions de MN amb sortides 
urbanes i pels camins rurals de la 
nostra ciutat.





Continguts

• Alimentació saludable (4h)

• Tècniques alliberament 
tensional (4h)

• Escola d’esquena: sentir-se 
bé per viure millor (8h)

• Iniciació a la marxa nòrdica 
(7h)

• Igualtat i Gestió Conflictes 
(2h)

Programa de formació en promoció de la salut

25 hores en:

18 hores de 
MN



n=47

Homes n=3

n=1
perdut

n=2
 

Dones n=44

n=1
perdut

n=43
 (TCAI n=29 

/Infermera n=14) 

n=8
Sessions MN 

n=35
Sessions MN + UES

Sexe: 95,5%  ♀
Edat mitja 48 anys ♂ i 47 anys ♀



Avaluació 

Inicial 

• Qüestionari d’hàbits 
saludables 

• Enquesta d’autoeficàcia 

• Valoració biomecànica: 
marxa, força de la garra i 
potència extremitats 
inferiors.

Final 

• Qüestionari d’hàbits 
saludables 

• Enquesta d’autoeficàcia 

• Valoració biomecànica: marxa, 
força de la garra i potència 
extremitats inferiors.

• Enquesta de satisfacció MN

• Enquesta de satisfacció de la 
formació als participants i 
docents 



Qüestionari de Hàbits Saludables

• Alimentació (1) (PREDIMED)

• Consum de tabac (1) 
(Enquesta Xarxa Catalana 
Hospitals sense fum)

• Exercici físic (2) 

• Consum d’alcohol (2)

• Higiene de la son (4) 
(Enquesta de la son 
d’Oviedo)

• Estat físic i mental (1)



Resultats de Hàbits Saludables

Alimentació, alcohol i tabac

Augment de consum de fruita i verdura diària

Consum de begudes ensucrades i rebosteria.
Consum de tabac
Consum d’alcohol 

Exercici 

Augment de l’exercici diari 
Intensitat lleu o moderat 

Higiene de la son
Disminució de les dificultats per conciliar la son la primer mitja 
hora
Disminució dels professionals que es desperten al llarg de la nit
Milloren la qualitat de la son, nombre de hores dormides i hores 
al llit

p<0,001



Resultats de l’enquesta d’autoeficàcia (Baessler y Schwarzer)



Resultats de l’enquesta d’autoeficàcia
Escala General de  Autoeficacia  (Baessler y Schwarzer) P<0,05

MN
P<0,05
MN + UES

P<0,05
Total 

1. Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero 
aunque alguien se me oponga

2. Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo 
suficiente

0.007 0.001

3. Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar 
a alcanzar mis metas

4. Tengo confianza en que podría manejar eficazmente 
acontecimientos inesperados

0.004 0.001

5. Gracias a mis cualidades y recursos, puedo superar 
situaciones imprevistas

0.006 0.001

6. Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer 
tranquilo (a) porque cuento con las habilidades necesarias 
para manejar situaciones difíciles

0.008

7. Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo 0.01

8. Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo 
lo necesario

9. Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se 
me ocurre qué debo hacer

10. Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se 
me ocurren varias alternativas  de cómo resolverlo

Resultats: 2,68 (1-4)



1. Valoració de la marxa: G-walk, sensor 
inercial inalàmbric format per giroscopis, 
acceleròmetre i sensor magnètic. 

Avaluar  la  força,  la velocitat  i la potència  
que són conceptes lligats a la forma o 
preparació física



2. Força de prensió 

• Valoració de la força màxima de 3 repeticions 
amb la mà dominat i la mitja de les mateixes. 

• Utilització de dinamòmetre digital JAMAR®

3. Potència d’extremitats 
inferiors
• Potència= Treball/temps

• Prova: sit-to-stand (3 repeticions)

• Utilització d’un encoder lineal i les dades 
analitzades mitjançant software Chronojump 
versió 1.5.6. Es registra la potència mediana 
(mean power) de tres intens i el pic de potència 
màxima (Pmàx) de la prova 



Resultats
Dones  n=43 Mitja (DE) inicial Mitja  (DE) final P <0.05

Velocitat 1,34 ± 0,18 1,61 ± 0,19 0,000

Cadència (p/m) 122,75 ± 7,55 125,90 ± 7,09 0,006

Longitud cicle 
pas (m)

1,31 ± 0,14 1,54 ± 0,17 0,000

Durada cicle de 
la marxa (sg)

EIE 0,98 ± 0,64
EID 0,98 ± 0,06

0,95 ± 0,05
0,95 ± 0,05

0,006
0,005

AVG mà 
dominant (kg)

25,09 ± 4,75 27,73 ± 4,58 0,000

Força màxima 
(kg)

26,92 ± 5,07 29,57 ± 4,63 0,000

P màx (w) 743,25 ± 179,76 827,31 ± 212,05 0,001

Mean power (w) 306,11 ± 81,35 340,73 ± 86,54 0,001

Pes (kg) 67,85 ± 10,90 68,31 ± 10,41 0,274

IMC 26,15 



Grup professional: G2 (Infermera) 
Dones  
(Infermeres) n=14

Mitja  (DE) inicial Mitja  (DE) final P <0.05

Velocitat 1,33 (0,20) 1,69 (0,22) 0,000

Cadència (p/m) 122,96 (6,96) 128,06 (6,15) 0,055

Longitud cicle pas 
(m)

1,29 (0,16) 1,59 (0,21) 0,000

Durada cicle de la 
marxa (sg)

EIE 0,98 (0,05)
EID 0,98 (0,05)

0,94 (0,05)
0,94 (0,04)

0,053
0,059

AVG mà dominant 
(kg)

25,66 (5,65) 27,96 (6,35) 0,054

Força màxima (kg) 27,56 (6,19) 30,03 (5,99) 0,046

P màx (w) 740,27 (185,69) 865,86 (182,57) 0,004

Mean power (w) 293,69 (99,44) 354,91 (80,74) 0,011



Grup professional: G3 (TCAI)

Dones  ( TCAI) 
n=29

Mitja (DE) inicial Mitja  (DE) final P <0.05

Velocitat 1,34 ± 0,17 1,56 ± 0,17 0,000

Cadència (p/m) 122,65 ± 7,95 124,86 ± 7,38 0,055

Longitud cicle pas 
(m)

1,32 ± 0,14 1,51 ± 0,14 0,000

Durada cicle de la 
marxa (sg)

EIE 0,98 ± 0,68
EID 0,98 ± 0,07

0,96 ± 0,59
0,96 ± 0,06

0,062
0,047

AVG mà 
dominant (kg)

24,83 ± 4,34 27,61 ± 3,57 0,054

Força màxima 
(kg)

26,61 ± 4,52 29,35 ± 3,92 0,046

P màx (w) 744,69 ± 180,16 808,70 ± 225,55 0,004

Mean power (w) 312,10 ± 72,25 333,88 ± 89,78 0,011



Sessions MN (7 hores)

Dones  (no UES) 
n=8

Mitja (DE) inicial Mitja (DE) final P <0.05

Velocitat 1,38 ± 0,17 1,50 ± 0,15 0,003

Cadència (p/m) 122,56 ± 6,62 125,41 ± 8,16 0,028

Longitud cicle pas 
(m)

1,36 ± 0,12 1,44 ± 0,10 0,003

Durada cicle de la 
marxa (sg)

EIE 0,98 ± 0,06
EID 0,97 ± 0,06

0,96 ± 0,07
0,96 ± 0,06

0,022
0,046

AVG mà dominant 
(kg)

24,39 ± 5,29 25,87 ± 5,54 0,236

Força màxima (kg) 26,45 ± 5,24 27,87 ± 5,05 0,239

P màx (w) 672,35 ± 107,11 731,45 ± 124,69 0,169

Mean power (w) 251,26 ± 103,68 292,35 ± 50,31 0,237



Sessions MN + UES (25 hores)

Dones  ( UES) N=35 Mitja (DE) inicial Mitja (DE) final P <0.05

Velocitat 1,32 ± 0,18 1,63 ± 0,19 0,000

Cadència (p/m) 122,79 ± 7,85 126,01 ± 6,96 0,020

Longitud cicle pas 
(m)

1,29 ± 0,14 1,56 ± 0,18 0,000

Durada cicle de la 
marxa (sg)

EIE 0,98 ± 0,06
EID 0,98 ± 0,06

0,95 ± 0,54
0,95 ± 0,05

0,017
0,015

AVG mà dominant 
(kg)

25,26 ± 4,69 28,15 ± 4,32 0,000

Força màxima (kg) 27,03 ± 5,11 29,96 ± 4,52 0,000

P màx (w) 759,46 ± 190,01 849,79 ± 222,91 0,003

Mean power (w) 318,64 ± 71,36 351,78 ± 89,75 0,002

Mitja de sessions: 20h 30’



Resultats 

Homes  n=2 Mitja (DE) inicial Mitja  (DE) final P <0.05

Velocitat 1,10 ± 0,37 1,88 ± 0,18 0,110

Cadència (p/m) 104,50 ± 21,07 121,600 ± 2,69 0,414

Longitud cicle pas 
(m)

1,26 ± 0,17 1,85 ± 0,16 0,005

Durada cicle de la 
marxa (sg)

EIE 1,17 ± 0,23
EID 0,99 ± 0,01

1,17 ± 0,24
0,99± 0,03

0,444
0,440

AVG mà dominant 
(kg)

34,55 ± 12,79 36,95 ± 13,08 0,053

Força màxima (kg) 36,90 ± 13,86 37,95 ± 13,65 0,090

P màx (w) 750,15 ± 192,40 906,05 ± 140,36 0,148

Mean power (w) 312,90± 16,83 417,20 ± 70,71 0,223

Pes 77,65 ± 10,82 74,10 ± 5,79 0,500

Mitja de sessions: 25 h



9,13 
sobre 
10

Tota
l

8,6

9,25(+UE
S)

♀ 9,83 
(+UES)

♂



N=47 Inscrits 
finalitzats (≥75%) (n=44)
Mitja d’assistència al curs: 93%
Núm. d’enquestes rebudes: 38 (82,61%)

9,00

8,86

8,99

9,09

9,27
9,45

9,09

56,25%  nivell alt

57,67% aplicabilitat a curt termini / 
16,76% entre 6-12 mesos

Satisfacció 

9,11 
sobre 10

Actuació 
docent

9,45

Grau 
aplicabilitat 

a curt 
termini

58% 



Resultats de la formació

9,11 sobre 10

Programa de formació en promoció de la salut

 “Mès hores 
de les classes 
teòriques de 
nutrició i/o 

escola 
d’esquena”

“Molt interessant 
per millorar el 

benestar 
personal i 

col·lectiu, tant a 
la feina com fora”

“El equipo 
docente me 
ha parecido 
excelente”

“Moltes 
gràcies per 

l’aprenentatge
. Per repetir”

9,71

Avaluaci
ó 

satisfacci
ó 

docents 



https://drive.google.com/file/d/1hYO0pWy24mVi13QUm7iPjOZa2m_B7v2X/view?usp=sharing



• Generar programes de promoció de la salut dins de l’empresa i en el 
seu propi entorn suposa un valor afegit en la cura dels professionals. 
És beneficiós per la proximitat/accessibilitat (la població treballadora 
es passa un terç de la vida a la feina), reverteix en una millora de la 
salut personal  i en una millora de la salut personal autopercebuda i 
real. 

• L’aprenentatge d’hàbits saludables (alimentació i son) milloren 
significativament amb la intervenció realitzada. 

• Un major número de hores de pràctica de MN millora 
significativament el condició física dels participants.

Conclusions



• La satisfacció dels participants en el programa formatiu és molt alta.

• És important la selecció prèvies de les enquestes de salut en relació 
als ítems que poden incidir en la intervenció realitzada.

• És necessari la continuïtat dels programes de promoció de la salut per 
adquirir els coneixements i habilitats en  hàbits saludables aplicables 
en el dia a dia. 

• Les accions fetes en una empresa saludable pels seus professionals 
repercuteix en benefici en la millora de les relacions interpersonals 

dels equips de treball i en la comunitat a la qual pertany.

Conclusions



GRÀCIES


