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Curs a distància
Tabaquisme passiu en la infància
Aquest curs forma part de l’oferta formativa del programa “Infància sense fum” de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

Objectius:
Objectiu general del curs
Formar en habilitats pràctiques, coneixements i actituds en relació a l'abordatge i
intervenció en tabaquisme passiu en infància.
Objectius específics o d'aprenentatge del curs
Al finalitzar el curs els participants seran capaços de:
1.
2.
3.
5.

Identificar malalties infantils relacionades amb el tabaquisme passiu
Determinar la intervenció del tabaquisme passiu en etapes especials: embaràs i
alletament matern i en poblacions desfavorides.
Fer l’abordatge i intervenció en tabaquisme passiu en la infància
Fer l’abordatge i intervenció breu en deshabituació tabàquica

Metodologia:
El curs és essencialment pràctic, amb un disseny en format de joc de simulació.
Es pretén aportar coneixements mitjançà una part teòrica (documentació i
enllaços a guies de pràctica clínica descarregables) i una part pràctica (simula
l’entorn d’una consulta) per capacitar als professionals envers habilitats.
Implica una interacció directa
del professional amb quatre
casos simulats: la Mireia, en
Carlos, en Pau i la Sara.
Cada família plantejarà diferents situacions que haureu d’abordar i, a partir de les
quals, haureu de prendre decisions seguint el vostre criteri, el que anomenem
línies de decisió. Segons les decisions que prengueu, rebreu un retorn (feedback)
de felicitació o de millora, amb un comentari d’ajuda.
El curs està basat en el model d’aprenentatge per assaig i error, de manera
que en les presses de decisions, durant les visites, haureu d’anar superant les
autoavaluacions constants que no es penalitzen sinó que forma part de
l’aprenentatge. Una vegada arribat al final de les visites, el joc dona la possibilitat
de realitzar la prova final de coneixements.
Abans d’iniciar l’examen final de coneixements, que només té una única opció
d’examen, us aconsellem que entreu de nou a visualitzar les visites, cas per cas, i
explorar les altres línies de decisió per aprendre dels comentaris d’ajuda que
generen.
Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs, heu de superar l’examen final
tipus test amb un mínim del 70% de les preguntes correctes
Aquesta activitat té una durada de vuit setmanes que recomanem a un ritme
mínim de 3-4 hores setmanals per aprofitar els seus continguts pràctics.
Amb el suport

1

Programa “Infància sense fum”

maternitat

infància
adolescència

Notes d’informació sobre el funcionament
-

Recomanem fer primer les visites i a mesura que trobeu els feedback d’ajuda,
consulteu el document específic.

-

Deixeu acabada la visita. Si pel motiu que sigui doneu a sortir, abans d’acabarla, haureu de repetir aquesta visita la propera vegada que torneu el joc.

-

En acabar cada visita, podeu tornar-la a repetir tantes vegades com vulgueu per
veure com hauria estat si haguéssiu pres altres línies de decisions.

-

No hi ha botó de tirar enrere per motiu de el recompte de puntuació segons
decisions presses d’aquests tipus d’aprenentatge.

- No tenim la possibilitat de visualitzar-lo en aparells mòbils o tablets
Cal tenir instal·lat el Flash Player. Es pot descarregar de forma gratuïta

Temari:
1. Malalties infantils relacionades amb el tabaquisme passiu
2. Etapa d’Embaràs i d’alletament matern, intervenció per evitar FAT
3. Intervenció en tabaquisme passiu en la infància:
4. Intervenció segons fase de canvi i habilitats motivacionals
6. Tabaquisme passiu en poblacions desfavorides: comunitat gitana
7. Tabaquisme i adolescència
8. Intervenció breu en deshabituació tabàquica:
9. Tòpics i creences errònies enfront del tabaquisme

Dirigit a:
Professionals relacionats amb etapa perinatal i infantil: àmbit pediàtric (pediatres,
infermers/es pediàtrics), ginecologia/obstetrícia (llevadors/es, ginecòlegs/es), etc i
professionals relacionats amb adults progenitors.

Conductor del Curs a distància:
Lupe Ortega
Infermera. Coordinadora en la ASPCAT del programa Atenció Primària Sense Fum i
del programa Infància Sense Fum. IP de l’estudi BIBE.
Rosamaria Casademont
Doctora i Pediatre d’AP. ABS Vallcarca - Sant Gervasi (Parc Sanitari Pere Virgili,
Vallcarca, SL).

Formació acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries
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