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Resum
Antecedents: Les ferides agudes es defineixen com la pèrdua de la integritat la
superfície de la pell i es produeixen en un moment precís a causa generalment d’una
contusió, esquinçament, tall, mossegada o bé una cremada. La cura d’aquestes
permet que s’evitin les infeccions i les complicacions que puguin esdevenir d’una mala
praxi. La labor de seguretat i prevenció també és un dels punts claus i on s’hauria de
treballar més per tal d’evitar-les. Un dels objectius de la tasca d’infermeria com a
professional sanitària és formar a la societat i realitzar diferents programes comunitaris
de salut.
Metodologia: Per tal de dissenyar aquest programa d’Educació per la Salut en 8
etapes s’ha utilitzat diferents fonts secundàries per tal d’analitzar la realitat i les
necessitats existents. Aquest tindrà una duració total de 10 mesos. Està dirigida a
infants de 5è i 6è d’Educació Primària de la ciutat de Lleida. Es duran a terme 4
sessions de 2 hores cada una on s’integraran els diferents conceptes i habilitats.
Finalment es realitzarà 1 sessió d’avaluació.
Objectiu: Mitjançant la preparació i implantació d’aquest programa es pretén
augmentar el nivell de coneixement, habilitats i actituds sobre la prevenció i la cura de
ferides agudes i cremades en infants de la població de Lleida.
Conclusions: “Aprenent a curar” permet que els infants aprenguin a prevenir i tractar
ferides lleus, així com a detectar les seves complicacions, elevant el seu nivell de salut.
D’igual manera, apropant els continguts escolars a la realitat, promou la seva
autonomia i responsabilitat. S’han de tenir en compte les diferents limitacions del
projecte i seria convenient poder disposar de més estudis i evidència científica sobre
programes i intervencions d’aquesta tipologia.
Paraules clau: “Educació per a la Salut”, “Infants”, “Ferides agudes”, “Cremades”, i
“Coneixement de salut, actituds i pràctica”.
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Resumen
Antecedentes: Las heridas agudas se definen como la pérdida de la integridad la
superficie de la piel y se producen en un momento preciso debido generalmente a una
contusión, rasgadura, corte, mordedura o bien una quemadura. El cuidado de éstas
permite que se eviten las infecciones y las complicaciones que puedan convertirse en
una mala praxis. La labor de seguridad y prevención también es uno de los puntos
clave y donde debería trabajarse más para evitarlas. Uno de los objetivos de la labor
de enfermería como profesional sanitaria es formar a la sociedad y realizar diferentes
programas comunitarios de salud.
Metodología: Para diseñar este programa de Educación para la Salud en 8 etapas se
han utilizado diferentes fuentes secundarias para analizar la realidad y necesidades
existentes. Éste tendrá una duración total de 10 meses. Está dirigida a niños de 5º y
6º de Educación Primaria de la ciudad de Lleida. Se llevarán a cabo 4 sesiones de 2
horas cada una donde se integrarán los distintos conceptos y habilidades. Por último,
se realizará 1 sesión de evaluación.
Objetivo: Mediante la preparación e implantación de este programa se pretende
aumentar el nivel de conocimiento, habilidades y actitudes sobre la prevención y
cuidado de heridas agudas y quemadas en niños de la población de Lleida.
Conclusiones: "Aprendiendo a curar" permite que los niños aprendan a prevenir y
tratar heridas leves, así como a detectar sus complicaciones, elevando su nivel de
salud. De igual modo, acercando los contenidos escolares a la realidad, promueve su
autonomía y responsabilidad. Se deben tener en cuenta las diferentes limitaciones del
proyecto y sería conveniente poder disponer de más estudios y evidencia científica
sobre programas e intervenciones de esta tipología.
Palabras clave: “Educación para la Salud”, “Niños/as”, “Heridas agudas”,
“Quemaduras”, y “Conocimiento de salud, actitudes y práctica”.
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Abstract
Background: Acute wounds are defined as the loss of integrity of the skin surface and
occur at a specific time due to a bruise, tear, cut, bite or burn. Caring for them helps to
prevent infections and complications that can lead to bad practice. Safety and
prevention work is also one of the key points where more work should be done to
prevent it. One of the goals of nursing as a health care professional is to train society
and carry out various community health programs.
Methodology: In order to design this 8-stage Health Education program, different
secondary sources have been used to analyze the reality and the existing needs. This
will last a total of 10 months. It is aimed at children in the 5th and 6th grades of Primary
Education in the city of Lleida. There will be 4 sessions of 2 hours each where the
different concepts and skills will be integrated. Finally, there will be 1 evaluation
session.
Objective: The preparation and implementation of this program aims to increase the
level of knowledge, skills and attitudes about the prevention and care of acute and burn
injuries in children in the population of Lleida.
Conclusions: "Learning to heal" allows children to learn to prevent and treat minor
injuries, as well as to detect their complications, raising their level of health. In the same
way, by bringing school content closer to reality, it promotes their autonomy and
responsibility. The different limitations of the project must be taken into account and it
would be advisable to have more studies and scientific evidence on programs and
interventions of this type.
Keywords: “Health Education”, “Child”, “Wound and Injuries”, “Burns”, and “Health
Knowledge, Attitudes and Practice”.
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1. Introducció
Segons l’OMS, la promoció de la salut és el procés que permet a les persones
incrementar el control sobre la seva salut per millorar-la. En el document de “La Salut
per tots en el segle XXI” es posa sobre la taula els diferents principis que pretenen
aconseguir: promoure la responsabilitat social, augmentar les inversions, ampliar les
aliances estratègiques i la capacitat de les comunitats, empoderar l’individu i
consolidar la infraestructura necessària per a la promoció de la salut (1,2).
Les ferides i cremades dins l’àmbit de la salut, són un dels problemes més freqüents i
que més magnitud representen. El seu tractament ha de realitzar-se immediatament,
el que s’anomena com a “Primeres cures”.
La infància és un episodi de la vida on s'adquireixen noves habilitats i conceptes; a
part, es dona un desenvolupament en tots els àmbits, ja sigui físic, social i psicològic,
i un aprenentatge emocional que es va formant a mesura que passen els anys (3). La
figura del nen, l’hem de veure com un tot, des de la seva família, a l’escola, amb els
seus amics i la seva acceptació davant els canvis.
Des d’infermeria, es pot acomplir aquesta tasca per tal d’ajudar al nen i la seva família
a créixer d’una forma autònoma i desenvolupant una salut positiva i integradora . Des
de la consulta o bé des de l’escola, es pot incorporar cada vegada més la promoció
de la salut, l’autocura i diferents coneixements davant els processos de salut i
involucrar-los en la mesura del possible (4).
Els orígens en les cures de ferides són molt antics dels quals se’ns fa difícil la datació.
En documents de l’any 1900 a.C. a Egipte, s’hi ha trobat tècniques detallades de
curació de ferides i traumatismes, sense rituals ni conjurs. L’home primitiu ja actuava
instintivament aplicant les diferents tècniques i, a poc a poc, tot aquest coneixement
es va transmetre mitjançant la medicina empírica (5,6).
Les polítiques paternalistes i la institucionalització de la salut i l’educació han fet minvar
la cultura popular i l’educació familiar en moltes qüestions, que ara reclamen ser
abordades (5). Per totes aquestes circumstàncies, s’estableix

aquest programa

d’educació per la salut (EpS) que promou l’intercanvi d’idees, experiències i
coneixements entre iguals en infants de 5è i 6è d’Educació Primària.
1

2. Marc teòric
En el següent apartat es realitza un marc conceptual de les ferides, les cremades, la
segona infància i sobre l’educació per la salut i els diferents programes.
2.1 Generalitats de les ferides
La pell és l’òrgan més gran del cos amb un 6% del nostre pes total. Les funcions
d’aquesta són la protecció davant lesions mecàniques, microorganismes i raigs
ultraviolats; la regulació de la temperatura corporal i equilibri electrolític; la producció
de vitamines; l’excreció i la transmissió d’informació. La pell és un òrgan sensorial i
forma part del nostre sistema immunitari. Les tres grans capes per les quals està
formada són l’epidermis, la dermis i la hipodermis (7). Un cop s’altera la barrera
natural, es perd la humitat, l’elasticitat i el bon aspecte d’aquesta, tornant-se més
sensible als fenòmens externs i augmentant el risc d’infecció (8).
Una ferida és la pèrdua de la integritat dels teixits tous on existeix una ruptura de la
superfície de la pell. El procés de cicatrització és un procés dinàmic i es subdivideix
amb 4 grans fases: l’hemostàtica, la inflamatòria, la proliferativa i la madurativa. A
grans trets podem diferenciar entre ferides complexes i ferides agudes (7,8).
2.1.1 Ferides complexes
Es tracta d’aquelles que tenen un procés de cicatrització molt lent, degut a que hi ha
hagut compromís a nivell de vasos sanguinis, nervis, cartílags i/o músculs. Poden
esdevenir de patologies cròniques, factors o mesures físiques que s’han donat durant
un temps determinat. Dins d’aquestes ens trobem amb les úlceres per pressió, les
úlceres vasculars, les lesions isquèmiques, les lesions per humitat i les ostomies (9).
Aquest tipus no es tractaran en el programa.
2.1.2 Ferides agudes i cremades
Les ferides agudes són aquelles que es produeixen en un moment precís degut
generalment a un cop o esquinçament, com podria ser un tall, una mossegada o bé
una cremada. Segons el tipus de traumatisme variaran les característiques de la lesió,
es poden donar ferides incises, penetrants, contuses o erosions (10,11).
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Les cremades es classifiquen en tres nivells. Les cremades de 1r grau són les
considerades superficials, afecten només l’epidermis i són doloroses al contacte. Les
de 2n grau es poden dividir en dos: superficials (afectació de l’epidermis i part de la
dermis, són les més doloroses) i profundes (afectació a epidermis i dermis completa;
són poc doloroses). Les de 3r grau tenen afectació a teixit subcutani, teixit nerviós i/o
sistema muscular, no hi ha dolor donat que no hi ha sensibilitat (12).
Les primeres actuacions que es realitzin sempre es faran mitjançant el PAS (ProtegirAlertar-Socórrer). Per tant, primer de tot serà adequat autoprotegir-nos i protegir la
zona per evitar altres accidents a conseqüència de la nostra acció (13). Es trucarà al
112. I també es traurà anells, o altres accessoris que poguessin privar la circulació de
l’afectat. El primer tractament en cremades serà aplicar aigua fresca (15-20ºC) durant
10-20 minuts a la lesió, encara que no està evidenciat quin és el temps ideal segons
una revisió sistemàtica (14).
La valoració de la ferida és molt important per determinar si precisa atenció sanitària i
si aquesta ha de ser urgent o no. Les característiques a observar són: l’aspecte de la
ferida (color, mida i profunditat, forma i llit de la ferida), la seva localització, l’etiologia,
l’antiguitat de la lesió, característiques de la pell perilesional, la presència d’edema i
de teixit de granulació, desvitalitzat i/o necròtic, la temperatura, si existeix dolor i la
quantitat i tipus d’exsudat. Altrament, caldrà també tenir en compte la situació
biopsicosocial en què viu la persona afectada pel component multifactorial que intervé
en la cura de les ferides (10,11,15).
Els mètodes de cura més utilitzats són la tradicional i la realitzada en ambient humit
(16). Independentment del tipus de ferida amb què ens trobem, serà molt important
que des del primer moment es realitzi una adequada higiene de mans (Annex 1) i l’ús
de guants per evitar possibles contagis (17,18). A nivell professional, les escales ens
faciliten la seva valoració objectiva i el seu seguiment. També el concepte TIME, ens
pot ajudar a preparar el llit de la ferida per a un adequat tractament (19).
Per tal de netejar qualsevol ferida, s’emprarà aigua i sabó de pH neutre. Aquest
procediment, sempre es realitzarà de dins cap a fora, i també serà rellevant la retirada
completa del sabó amb aigua o sèrum fisiològic (10,11,20). Si hi ha cossos estranys,
s’intentaran retirar sempre i quan no estiguin fermament incrustats. Posteriorment,
l’antisèptic d’elecció que s’utilitzarà sempre serà la Clorhexidina aquosa a l’1% i es
3

deixarà durant 30 segons per tal que actuï; l’excés d’aquest es podrà retirar amb una
gasa i es cobrirà la ferida amb un apòsit net. Si s’ha de retirar mai algun apòsit, aquest
es retirarà sense fer cap estirada i si cal s’aplicarà sèrum fisiològic (21). En cremades,
en cas de flictenes, la controvèrsia és notòria, però si la flictena està intacta, aquesta
no s’haurà de desbridar i es tractarà com una cremada; a part, en les cremades, també
s’haurà d’intentar mantenir l’extremitat afectada elevada per sobre el nivell del cor, per
evitar edemes (Annex 2) (22–24). Les ferides agudes que precisin l’aplicació de
material de sutura, grapes o altres dispositius (anomenada cura per primera intenció)
aquesta serà prioritària dins les primeres 12-18h. En cas contrari, s’escollirà el
tractament per segona intenció, on el temps de curació serà major, com també la
despesa de material i recursos (25).
Totes aquestes mesures permeten reduir el risc d’infecció, la morbimortalitat, les
despeses econòmiques que es puguin desencadenar i afavorir l’autonomia de la
persona. Com a problema principal ens trobem amb infants i famílies que no tenen els
coneixements, habilitats i actituds per curar ferides agudes simples ni cremades lleus.
L’ús d’apòsits és molt útil i pràctic. Aquests protegeixen, immobilitzen, mantenen la
humitat, absorbeixen l’exsudat i actuen en la ferida tot disminuint el risc d’infecció. En
podem trobar de diferents classes; els apòsits passius (sense cap principi actiu que
tenen una alta capacitat de dessecació i poca absorció) i els actius (en són exemples
els hidrogels, els hidrocol·loides, els alginats, les espumes, les pel·lícules de poliuretà
i les no adherents, la hidrofibra, amb carbó activat i amb plata). Cada apòsit tindrà la
seva funció segons el tipus d’exsudat i localització (26).
Cal destacar la importància de valorar la immunització de tètanus, ja que, encara avui,
presenta una gran morbimortalitat (25-50%). Segons el tipus de ferida (neta o bruta),
l’estat immunitari, i la data de l’última vacuna, caldrà valorar la re-vacunació i/o
l’administració de gammaglobulina antitetànica (27,28).
En l’àmbit dels remeis casolans, aquests no s’han d’utilitzar. Un cop la ferida estigui
curada, l’aplicació de rosa mosqueta i protecció solar de 50 millora la lesió residual, la
seva cicatrització i s’eviten afectacions en l’àmbit estètic (29).
En cas d’una hemorràgia intensa, el que es realitzarà de la forma més ràpida possible
és comprimir la ferida amb apòsits/gases estèrils o un drap net. També s’aixecarà
4

l’extremitat afectada per sobre del cor, i si la ferida no para de sagnar i la gasa està
xopada, se’n posarà una altra a sobre sense retirar l’anterior, i s’acudirà al centre
mèdic més proper. Si hi ha un objecte incrustat aquest no es retirarà. En canvi, si es
tracta d’una amputació, es farà pressió en la part danyada amb gases estèrils i
s’elevarà l’extremitat; i la part amputada es posarà a una bossa amb gel i aigua, evitant
que el gel hi estigui en contacte directe (30).
Els signes d’alarma pels quals s’hauria d’acudir a un servei d’urgències són (31):
-

Si la ferida no deixa de sagnar després de 5 minuts de pressió directa.

-

Si és profunda i/o mesura més de 2-3 cm.

-

Si presenta vores que no s’ajunten.

-

Si hi ha un objecte incrustat en la ferida.

-

Si es dona al coll, al rostre de la cara, articulacions o genitals.

-

Si es tracta d’una amputació parcial o total.

-

Si apareixen complicacions o signes d’infecció: dolor, eritema, induració, mal
olor, edema, tumefacció, augment de la mida de la lesió, increment de la
temperatura local, cel·lulitis, abscessos o dehiscències.

-

Si ha estat realitzada per la mossegada d’un animal o persona.

-

Si penetra en cavitats i/o són ferides que no es poden netejar adequadament.

Per altra banda, els elements que intervenen en un incident són tres: el subjecte
susceptible o hoste, el medi i els agents que ho provoquen. Per a que esdevingui, cal
que es coincideixin en temps i espai els tres elements (32). Aquestes circumstàncies
representen una causa important de morbiditat, una severa càrrega per la família, una
despesa considerable en recursos de salut i seqüeles físiques i psicològiques. L’OMS
proposa substituir la paraula accident per lesió no intencionada perquè no es tracten
de fets inevitables sinó d’incidents on s’hi pot influir i prevenir (33).

5

2.2 Infància
La infància es pot definir com una etapa del desenvolupament humà que es dona des
del naixement fins ben entrada a la pubertat o adolescència (3). La noció d’infància té
un caràcter històric, cultural i social, a més dels diferents conceptes a nivell jurídic,
sociocultural, psicoafectiu i desenvolupament físic. En la segona infància es fa més
rellevant la dinàmica de grup, l’aprenentatge experiencial i l’expressió individual, cosa
que ens permet treballar amb eines didàctiques com el joc teatral o el debat per
aconseguir el desenvolupament cognitiu correcte (34,35).
Durant aquesta edat les lesions que més es produeixen són les contusions i caigudes
durant la pràctica esportiva (32,33). Les cremades, els ennuegaments, accidents de
trànsit també hi són molt freqüents; és una edat on encara es requereix supervisió
d’un adult, encara que són el suficientment autònoms i independents com per realitzar
qualsevol activitat amb la protecció adequada. Les mesures preventives són
importants de treballar per evitar incidents i tota aquesta despesa que desencadena,
alhora que també responsabilitza i dona autonomia a l’infant.
L’àmbit familiar és el lloc més pràctic on l’infant ha après els diferents conceptes bàsics
de salut i el seu maneig. En els últims temps, però, amb els nous canvis socials
aquesta situació ha canviat. Aquests aprenentatges queden desatesos i els serveis de
salut i l’escola han de prendre-hi part.
2.3 Educació per la salut
Un projecte d’EpS permet promocionar la salut mitjançant l’aprenentatge, estimulant
la promoció d’uns estils de vida saludables i la prevenció i tractament de patologies a
la població elegida (36). Aquests es poden promoure individualment o de forma grupal.
En aquest treball s’ha optat per la realització d’una intervenció col·lectiva que afavoreix
l’intercanvi d’idees, experiències i coneixements entre iguals, el treball d’actituds i
d’habilitats i el fet de crear un espai on poder aprofundir en el tema (37).
Per tal que es realitzi adequadament, s’han de seguir totes les fases del projecte
segons s’hagi planificat. Al 1986, a la carta d’Ottawa reafirma que cal reforçar en
projectes d’atenció comunitària, reorientar els serveis de salut cap a l’atenció global
de les persones i establir unes polítiques saludables (38).
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Per tal de dur a terme un programa d’EpS, es poden utilitzar diferents models per
dissenyar-lo. Independentment del model que s’utilitzi, en tots ells es farà un anàlisi
de la realitat, context i situació. Alguns d’aquests són: el programa en 8 etapes, el
PRECEDE-PROCEED, el FACILE de Rochon, el PÍDICE de Costa i López, el de
Planificació de Pineault i Daveluy, el de Prochaska-Di Clemente, el d’acció per la salut,
el de creences en salut, el persuasiu-motivacional (model KAP), el cognitiu-social, la
teoria de l’acció raonada, el pragmàtic i l’Intervention Mapping (39–42). El programa
en 8 etapes és l’elegit i es desglossa en les següents fases (43):
En les primeres tres etapes, es realitza un anàlisi de la realitat on es planteja per a qui
es desenvoluparà el programa i el seu per què, per a aconseguir què, les necessitats
que hi ha i el per què d’aquestes. També s’examina com establir les prioritats i com és
millor fer-ho.
En la quarta etapa es descriuen els diferents objectius que es treballaran i en quant
temps es pretenen assolir. En la cinquena etapa es plantegen les diferents activitats
que es duran a terme i recursos necessaris En la sisena etapa es planteja com
s’implementaria el programa a la realitat, quan es faria i on, encara que seria de forma
teòrica pel fet que es tracta d’un treball de final de grau.
En les etapes set i vuit, es realitza el seguiment del programa i revisió per així analitzar
totes aquelles carències, com també les qüestions que s’han realitzat correctament,
per així aconseguir millorar tot el programa. Alguns altres apartats que formen part del
programa són el cronograma, els aspectes ètics i legals, el pressupost i les limitacions
del programa.
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3. Objectius
Els objectius que s’han plantejat durant el programa els separarem entre l’objectiu
general i els específics. S’ha utilitzat la estructura SMART per tal formular-los (44).
3.1 Objectiu general
Dissenyar un programa d’EpS d’intervenció d’infermeria per tal d’augmentar el nivell
de coneixement, habilitats i actituds sobre la prevenció i la cura de ferides agudes i
cremades en infants de 5è i 6è d’Educació Primària de la població de Lleida.
3.2 Objectius específics
Es numeren no per ordre d’importància, sinó per posar a cada activitat quins es
treballen. Aquests són els objectius específics del programa que es tindran en compte
en els infants:
1. Interioritzar la importància de prevenir accidents per tal de mantenir el
benestar i la salut de l’individu.
2. Assimilar l’algoritme de cura de ferides agudes i cremades lleus segons les
diferents situacions.
3. Enumerar els signes d’alarma i d’infecció en que s’hauria d’acudir al centre
sanitari més proper degut a una ferida aguda i cremada.
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4. Metodologia
En el següent apartat es determina l’estratègia de recollida de la informació i s’extreu
l’evidència que s’extreu d’aquesta.
4.1 Tècniques per la recollida de la informació
La cerca bibliogràfica s’ha fet mitjançant les bases de dades PubMed, Scopus,
Cochrane Library i CINAHL Plus amb les següents paraules clau: “ferides”,
“cremades”, “promoció per la salut”, “infants”, “Coneixements, actituds i pràctiques de
salut”, “Educació Primària” i “Escola”, en anglès, castellà i català. També s’han utilitzat
les paraules clau en el Google Acadèmic i el Repositori de la Universitat de Lleida.
Aquestes paraules han estat combinades amb els operadors booleans AND i OR en
totes les bases de cerca, exceptuant en PUBMED, que es va utilitzar l’estratègia
següent:
-

(((("Health Promotion"[Mesh]) AND "Child"[Mesh]) AND "Wounds and
Injuries"[Mesh]) AND "Health Knowledge, Attitudes, Practice"[Mesh])

Es van trobar 1964 resultats en la recerca. Després d’aquesta, es van llegir els
diferents resums i “abstracts” i 345 van ser elegits. A partir d’aquí es va realitzar una
recerca exhaustiva llegint-los un a un, on només 126 articles van complir els criteris i
han estat emprats. S’ha utilitzat una modificació del “Flow Chart Prisma” per tal de fer

Registres identificats a
partir de diferents
Bases de dades
(n=1964): PUBMED,

Proje
cció

Scopus, Cochrane Library i
CINAHL Plus.

Registres examinats
(n= 345 )

Inclosos

Identificació

un diagrama de flux de la cerca bibliogràfica (45):

Estudis inclosos a la
revisió bibliogràfica
(n= 126)

Registres eliminats després de la lectura del resum o
abstract:
S'han eliminat els registres duplicats (n =31).
Registres eliminats per llengua diferent al
català, castellà i anglès (n= 87).
Resum o “abstract” no adequat al programa
(n=1501).

Informes exclosos després de la lectura
completa:
- Raó: no s’adequa als continguts de
ferides agudes i cremades (n=205).
- Raó: està dirigit a una altra població
diana no relacionada amb els
infants, pares, mares, tutors o
professorat (n=14).

Esquema 1. Identificació d’estudis mitjançant bases de dades i registres.
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Els criteris d’inclusió que es van tenir en compte van ser:
-

Llibres i documents varis, assajos clínics, metaanàlisis, assajos clínics
aleatoritzats i revisions sistemàtiques fiables d’entre 1999 i el 2022.

-

Bibliografia citada pels articles cercats.

-

Articles amb idiomes: Català, Castellà o Anglès.

-

Documents disponibles mitjançant les Proxys de la Universitat de Lleida.

Els criteris d’exclusió que es van tenir en compte van ser:
-

Articles repetits.

-

Referències no relacionades amb el programa d’educació per la salut i diferent
de la població diana, família, tutors/es, cuidadors/es o professorat.

-

Publicacions amb falta de text sencer.

-

Articles de pagament.

Com a fonts primàries, també s’ha realitzat una recerca més acurada i actual, tot
obtenint informació mitjançant correu amb l’Àrea de Prevenció i Promoció de la Salut
de l’Ajuntament de Lleida, amb professorat de l’escola “Col·legi Públic Sant Josep de
Calassanç” i l’escola “FEDAC de Lleida” i amb el CAP de Balàfia-Pardinyes-Secà de
Sant Pere i l’Onze de Setembre sobre programes d’EpS realitzats a la zona.
4.2 Context del programa: àmbit i període
El programa durà per nom Aprenent a Curar. Es portarà a terme a les escoles
d’Educació Primària públiques, concertades i privades de la ciutat de Lleida (46). En
l'Annex 3 es pot veure les diferents escoles que en formen part. L’escola és un medi
on es poden treballar diferents conceptes i es pot arribar a un gran grup d’infants.
El programa es farà durant 10 mesos, del mes de setembre de 2022 fins al juny de
l’any 2023. Mitjançant aquest es permetrà poder coordinar el departament d’Educació
Primària i el Departament de Sanitat, com també es promourà la figura de la infermera
dins l'escola, tot actuant en l’àmbit comunitari.
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4.3 Participants
En aquesta secció es té en compte la població diana i els criteris d’inclusió i exclusió.
4.3.1 Població diana
El programa anirà dirigit a:
-

Infants escolaritzats en els cursos de 5è i 6è d’Educació de Primària de les
escoles de Lleida, és a dir, de cicle superior de primària.

Es tracta d’una edat on els infants prenen més autonomia i sovint no són acompanyats
pels adults i si pateixen qualsevol lesió, han de conèixer els conceptes principals sobre
primers auxilis, ja que és una formació necessària per a la vida diària de les persones
(47).
Aquesta tipologia de programa també es podria adaptar a altres grups de població,
com en serien altres edats dins de la infantesa o l’adolescència, les famílies,
cuidadors/es, tutors/es o el professorat. Les activitats que es realitzarien s’haurien de
modificar segons la tipologia de persones que tenim davant i en relació amb les seves
necessitats i mancances. En canvi, no seria pertinent de fer amb personal sanitari que
se suposa que han de tenir els coneixements necessaris.
4.3.2 Criteris d’inclusió
Els criteris d’inclusió per tal de poder participar en el programa són els següents.
-

Tots els alumnes que realitzin 5è i 6è d’Educació Primària de les escoles de
Lleida amb consentiment firmat per les mares, pares i/o tutors.

-

Que s’accepti dur a terme el programa per l'escola i pares, tutors i/o
representants dels infants.

No s’ha considerat cap criteri d’exclusió en la realització del programa. Les sessions
seran pràctiques, inclusives i s’adaptaran en la mesura del possible en qualsevol
circumstància de l’infant, però no es modificaran les activitats i sessions. La salut i els
coneixements sobre aquesta són d’interès comunitari i cada persona té el dret a
conèixer com autocuidar-se i cuidar adequadament.
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4.4 Formulació del problema
Per tal de formular-nos adequadament si realment existeix una necessitat, mitjançant
el format PICO (48), ens hauríem de preguntar si: “Els infants de 5è i 6è d’Educació
Primària milloren els coneixements, les habilitats i les actituds després del programa
d’EpS davant les ferides agudes superficials i cremades lleus en comparació a
l’educació i formació que reben actualment?”.
4.5 Resultats de la cerca bibliogràfica i discussió
Un cop analitzada tota la revisió de la literatura, es poden treure certes conclusions
respecte al tema que ens preocupa. La gran part dels articles ens permet determinar
la incidència, la prevalença, l’eficàcia de les diferents intervencions i programes
realitzats, les capacitats dels infants de 5è i 6è i els aprenentatges sobre seguretat i
prevenció de ferides i cremades en infants, famílies i professorat.
La tasca de prevenció de lesions en infants entra dintre de les competències de la
infermera, com també l’educació que es pugui fer a nivell de comunitat. Serà important
conèixer els diferents tipus de lesions, els valors que hi pugui haver establerts en la
societat i conèixer els recursos existents per així implantar un programa d’EpS de la
forma més eficaç possible (49). A nivell internacional, existeix una falta de
coneixements sobre primers auxilis en ferides i cremades (50–54).
Per tal de tractar una ferida, l’aspecte més rellevant consistirà en netejar-la
adequadament, cosa que ens permetrà reduir el risc d’infecció (55). Als 10 anys un
infant hauria de ser capaç de descriure maneres de prevenir lesions i problemes de
salut habituals i d’explicar com els mitjans de comunicació poden influir en els diferents
comportaments de salut (56).
En diferents estudis fets a l’Índia, Sud-Àfrica i en comunitats Xineses, Vietnamites i
Aràbiques es va determinar mitjançant diferents intervencions que es pot reduir el
nombre de lesions no intencionades i cremades; a més provoquen una millora dels
coneixements, habilitats i actituds sobre aquestes en els infants i famílies (57–60).
En un ACA realitzat al 2016 en 69 infants entre 4 i 5 anys, es va determinar que en el
grup experimental hi va haver un augment del coneixement sobre la cura d’aquestes,
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les habilitats cognitives i la percepció de vulnerabilitat enfront les mossegades de gos
(61).
En un altre ACA fet a la Xina al 1999, es va fer una intervenció de 2 mesos sobre
prevenció de lesions en infants de 10 a 12 anys amb un GC i un GE. Es va detectar
una reducció substancial i rellevant de les lesions en els infants, aquesta va ser de
l’11,78% en la incidència de lesions del GE (62).
Segons un estudi que es va realitzar a una mostra de 10.638 alumnes de 3r i 4t d’ESO
a Catalunya al 2005-2006, un 50,5% d’aquests van referir haver patit una lesió
traumàtica, ferides, cremades o talls en els últims 12 mesos que havien requerit
atenció d’un professional sanitari (63).
L’estudi de McCormack i altres, va portar a cap un anàlisi on es va evidenciar que
només un 22% dels infants realitzava una correcta execució de primers auxilies abans
d’acudir a un centre sanitari (64). Segons l’estudi d’Skinner, està demostrat que els
programes educatius afavoreixen i milloren el compliment i eviten ingressos als serveis
sanitaris més especialitzats (65).
A nivell de conceptes i segons diferents articles, els cuidadors no tenen suficients
coneixements per tal de poder ajudar i atendre correctament una lesió o cremada (66–
69). També es va detectar en l’estudi de Hamish i altres al 2012, que els pares d’infants
no coneixen el mitjà físic que s’ha d’aplicar a la ferida, ja que un 27% dels participants
hi aplicarien gel i altres remeis casolans (70).
En la comunitat, es dona una falta de coneixements en primers auxilis. Certs estudis
informen que hi ha infants que es presenten a visites d’urgències amb pasta de dents
aplicada a les cremades (57,71,72). Mitjançant una enquesta sobre primers auxilis en
cremades feta a 130 famílies de Turquia, un 60,4% d’aquestes les havien tractat amb
remeis inadequats, com pasta de dents, iogurt, pasta de tomàquet, gel, clares d’ou
crues o patata a rodanxes (73).
També està evidenciat que les cremades en pacients immigrants solen ser més greus
(74). Al 1999, a la població d’Utah, dels Estats Units, es va determinar que un 80%
dels infants en edat escolar acudien a la infermera del centre per temes relacionats
amb lesions i ferides (75).
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Per altra banda, al 2020 es va portar a terme un estudi mixt quantitatiu que es va
realitzar en 66 centres educatius de Galícia dirigit a 2751 infants de 3r i 4t d’Educació
Primària, 131 professors i 881 familiars. Es va realitzar un qüestionari pre i post
intervenció només en els infants, on es va evidenciar milloria en totes les preguntes
sobre ferides sagnants i cremades, que es tradueix a un augment dels coneixements.
La valoració del programa també va ser molt positiva (76).
Conforme un altre estudi dut a terme en 63 docents escolars de 17 centres diferents,
es va analitzar el nivell de coneixements sobre primers auxilis i ferides, els resultats
van mostrar que és necessari la contínua formació i actualització dels coneixements
dels professors i que la figura de la Infermera Escolar en seria una peça clau. Els
centres educatius són el segon lloc amb major incidència de lesions no intencionades
(77). Algunes iniciatives portades a terme per professors, com programes per prevenir
ofegaments, lesions amb traumatismes o ferides al cap, han evidenciat a llarg termini
milloria en el grau de coneixements (78,79).
Per tal de posar èmfasi en les normes de seguretat i les diferents estratègies de
prevenció, aquestes s’han de promoure i aplicar activament; d’aquesta forma
s’aconseguirà reduir el risc de lesions i s’augmentarà la conscienciació global (80).
Existeix una preocupació creixent en països subdesenvolupats en relació a les ferides
i cremades degut a la gran quantitat de complicacions que es donen (50).
Diferents revisions sistemàtiques han examinat l’efecte de les intervencions
destinades a reduir les lesions que es donen en l’àmbit domèstic. Aquestes han
conclòs que l’educació sobre seguretat en la llar i l’ús d’equips de seguretat són útils i
eficaços per reduir lesions, encara que el nivell d’evidència sigui baix (81–85). Per
exemple, en una altra revisió sistemàtica on es van analitzar 14 ACAs, 13 dels quals
van ser realitzats en infants menors de 13 anys, es va determinar que l'educació per
la seguretat viària provoca una milloria de coneixement en infants sobre el
comportament en els encreuaments a la carretera (86). Paral·lelament, en un ACA
amb un seguiment de 36 mesos es va comprovar que una visita a la llar sobre
seguretat reduïa la taxa de lesions i es mantenia en el temps (87).
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4.6 Justificació del programa d’Educació per la Salut en 8 etapes
Per realitzar la intervenció s’utilitzarà el programa d’educació per la salut en 8 etapes
que ens permetrà planificar el programa tenint en compte els diferents recursos i
serveis dels quals es disposa a la comunitat, com també conèixer les diferents
limitacions i dificultats i anticipar-se a l’avaluació de cada fase (43). A més a més,
prèviament al plantejament del programa, dona importància al fet d’analitzar la realitat
i les necessitats existents.
4.7 Consecució dels objectius
En relació amb els diferents objectius plantejats i tenint en compte les mancances i
necessitats detectades en la recerca, s’estableix:
-

L’objectiu específic nº1 (Prevenció de lesions) es farà mitjançant les sessions
1 i la 4. En aquestes es farà incís sobre la seguretat i prevenció, exactament
mitjançant la Power Point de la 1a sessió sobre conceptes bàsics per part de la
infermera i les activitats de mímica i la del “TikTok” de la 4a sessió.

-

L’objectiu nº2 (Algoritme d’actuació davant les ferides i cremades) es treballarà
singularment en la 1a, la 2a i la 3a sessió. L’algoritme s’explicarà explícitament
a la sessió 1 mitjançant el “powerpoint”. També es recordarà prèviament a la
sessió 2 per tal de realitzar l’Improshow de la forma més adequada possible i a
més a més, mitjançant el joc teatral s’aconseguirà posar en pràctica els
diferents conceptes apresos. Finalment a la sessió 3 els mateixos infants (el
grup a qui li toqui) realitzaran una presentació sobre l’Algoritme bàsic de ferides
agudes i cremades i els aspectes més importants a tenir en compte.

-

L’objectiu nº3 (Signes d’alarma) es treballarà en les sessions 1, 2 i 3. En la 1a
puntualment la infermera explicarà les situacions de risc i signes d’alarma
mitjançant el “powerpoint”. En la 2a sessió es farà mitjançant l’Improshow i les
diferents situacions que puguin aparèixer en el teatre, a més a més, d’aquesta
s’hauran d’apuntar al quadern de l’alumne les diferents situacions de risc i
signes d’alarma. En la 3a sessió els mateixos infants (el grup a qui li toqui)
prepararan una presentació sobre complicacions de les ferides i els signes
d’alarma per acudir en un centre sanitari.
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5. Disseny del programa
Segons l’esquema del programa escollit, a continuació el diferenciarem en 8 etapes.
5.1 Etapa 1-3: Anàlisi de la realitat
L’anàlisi de la realitat fa referència a tota la informació actual recollida sobre el tema a
tractar, en el nostre cas, sobre ferides agudes i cremades en el territori, Lleida, encara
que es farà una cerca a nivell de Catalunya, Espanya i arreu del món. Es pretén
conèixer la incidència, la prevalença, els diferents recursos i indicadors existents
respecte les ferides agudes i cremades en la població d’estudi (infants de 5è i 6è
d’Educació Primària) per així poder determinar les necessitats reals i poder intervenir
en la societat.
5.1.1 Pertinença del programa: epidemiologia i antecedents
Les ferides són un esdeveniment amb una prevalença de fins a 50 milions de persones
notificades en tot el món fins el 2018 (88). En les urgències pediàtriques, ⅓ de les
consultes són per laceracions; i la localització sol ser en el cuir cabellut (25%), la cara
(25%) i la mà (33%) (89).
En Espanya, segons el “Programa de Detección de Accidentes Domèsticos” (DADO)
realitzat per l’”Instituto Nacional de Consumo”, al 2004, es van produir 1.671.956
incidents en llars i activitats d’oci que van requerir assistència sanitària. Un 14,38% es
va produir en població infantil d’entre 0 i 15 anys (90).
Segons un estudi realitzat per l’Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària
(AEPAP) entre 2013 i 2014 realitzat a 1726 famílies d’infants, es va determinar que un
9,1% dels menors de 12 anys es quedaven sols a casa en algun moment. Entre els
10 i els 12 anys els incidents es donen més freqüentment en l’escola o llocs d’oci. El
risc major d’accident per objecte punxant, és entre els 5 i els 11 anys. De totes les
lesions possibles, un 29,3% dels infants, van presentar ferides i un 72,9% dels infants
van requerir atenció en un centre mèdic (54,9% a un centre d’atenció primària i un
35,3% a urgències) (91).
Altres bases de dades com les de l’Enquesta Nacional de Salut Espanyola (ENSE) al
2012, indiquen que un 8,46% dels infants de 5 a 14 anys van patir una lesió no
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intencionada, del total d’aquests un 91,61% van requerir assistència sanitària i un
25,3% es van donar en el domicili (92). La tipologia de les lesions van ser: un 69,76%
degut a contusions, hematomes, esquinços-luxacions o ferides superficials, un 1,73%
per cremades i la resta per altres motius o traumatismes majors (93).
En referència a les cremades, la majoria esdevenen en la cuina i en ocasions
produeixen greus lesions (94,95). La causa més freqüent de mort en infants són les
cremades per incendis en el domicili, un 95% del total (33). A Europa al 2011, un 4%
del total de morts en infants va ser degut a cremades (96).
A Espanya es calcula que 300 de cada 100.000 persones, sofreixen cremades
anualment; aproximadament es tractaria d’unes 144.000 persones afectades a l’any a
nivell espanyol. Un 5% d’aquestes cremades, requereixen cures hospitalaris. A part
segons el tipus d’accident, un 60% de les cremades es donen en l’àmbit domèstic (un
65% d’aquestes són per escaldadures, un 20% per sòlids calents i un 8% per flama o
explosió) (97,98). Segons fonts de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) l’any 2014, la
mitjana de temps d’hospitalització per cremades va ser de 8,52 dies en infants de 5 a
14 anys (99).
Alguns estudis indiquen que la cremada més freqüent en infants és la tèrmica, degut
a sòlids o líquids calents. Els líquids produeixen lesions més extenses, però les
cremades dels sòlids són més profundes. El sexe masculí sol ser qui té major
incidència d’accidents per cremades (100–104)4).
En definitiva, és de vital importància conèixer l’epidemiologia i els antecedents per tal
de conèixer la magnitud del problema.
5.1.2 Diagnòstic de salut: fonts d’informació, factors i indicadors
Per la realització d’aquest treball de fi de grau (TFG), no s’ha pogut dur a terme un
treball de camp, sinó que s’han utilitzat fonts secundàries mitjançant bases de dades
per tal de poder extreure informació i analitzar la realitat d’una forma el més objectiva
possible. Per poder realitzar una correcta recollida de dades, seria necessari agafar
dades de fonts primàries, per així conèixer realment si existeix una necessitat en la
població.

17

Com a fonts primàries es podria realitzar una enquesta a infermeres de la regió
sanitària de Lleida, infants i famílies dels infants que estan a un centre educatiu de la
ciutat de Lleida. A les infermeres es podria preguntar sobre la necessitat d’aprofundir
en els coneixements de ferides agudes i cremades en infants i famílies; com també
investigar sobre la realització d’algun tipus de programa a la seva comunitat. Als
infants se’ls hi podria passar un qüestionari per preguntar sobre els coneixements
d’aquests i preguntar també sobre la realització d’alguna sessió de cures de ferides i
cremades. Altres tècniques que es podrien utilitzar en els infants són les entrevistes
realitzar aleatòriament. A les famílies en canvi, es podrien fer diferents grups focals de
com a màxim 10 persones per valorar i debatre si existeix la necessitat que els infants
coneguin sobre ferides i cremades i sobre els coneixements d’aquests conceptes en
les famílies, d’aquesta forma s’aconseguiria que mitjançant la interacció dels
participants, es pogués generar informació.
5.1.2.1 Observació crítica de la comunitat
Lleida és un municipi que es troba dintre de la comarca del Segrià on n’és capital i
també n’és de província a Catalunya. La població total de Lleida en l’any 2021 segons
dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya era de 140.080 persones (105).
La població d’estudi són els estudiants que cursen 5è i 6è d’Educació Primària de la
ciutat de Lleida. Segons dades del Departament d’Ensenyament, entre el 2019 i el
2020 hi havia un total de: 1647 alumnes de 5è (810 dones i 837 homes) i 1704 alumnes
de 6è (841 dones i 863 homes). És a dir, un total de 3251 alumnes entre 5è i 6è de
Primària a la ciutat de Lleida (106).
Les escoles on s’impartirà el programa seran un total de 44 del terme municipal de
Lleida: 31 escoles públiques i 13 escoles concertades i privades. Per altra banda, a
Lleida ciutat hi trobem 7 centres d’Atenció Primària (CAP) que donen atenció als
diferents infants, realitzen les diferents revisions del programa del nen sa i també a la
comunitat.
L’Educació per la Salut és deficitària i seria necessari poder establir un vincle més
gran entre Educació i Sanitat per tal que no hi hagués aquesta carència i aquesta falta
de coneixements. Actualment, ens trobem amb un paternalisme de l’estat que cada
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cop institucionalitza més la salut i l’escola, cosa que provoca una irresponsabilitat del
ciutadà (107).
A nivell de legislació, l’any 1990 dins la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu
(LOGSE) es va establir que la Promoció i Educació per la Salut a l’Escola (PES) és un
tema transversal i ha d’estar present a totes les àrees curriculars (108). Més tard,
segons la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d’Educació (LOE), s’estableix dins dels
continguts de salut i desenvolupament personal en l’alumnat de 5è i 6è de primària els
coneixements i prevenció en primers auxilis (109).
A Espanya s’han portat a terme diferents programes sobre tallers de primers auxilis i
Educació per la Salut en escoles, on s’ha determinat una milloria dels coneixements i
habilitats (76,110). A nivell mundial i Europeu trobem diferents directrius i/o institucions
que recomanen la intervenció per prevenir les lesions tèrmiques com les cremades,
com ho seria l’informe Europeu de l’OMS al 2008 (111), el Royal College of Paediatrics
and Child Health (RCPCH) al 2019 (85), l’EuroSafe al 2006 (112) i els Centres pel
Control i la Prevenció de Malalties (CDC) al 2019.
5.1.2.2 Factors i indicadors
Alguns dels factors que poden facilitar l’aparició de ferides agudes i cremades lleus en
infants són:
-

Edat i segons el desenvolupament de l’infant: com més petit sigui l’infant, més
risc tindrà.

-

Sexe masculí.

-

Nivell d’educació baix.

-

Falta de supervisió.

-

Nivell socioeconòmic: com més pobresa hi hagi, s’eleva el risc.

Altres indicadors que podem considerar en el domicili i que poden fer augmentar el
risc de lesions no intencionades són (33,100,113):
-

Presència de substàncies inflamables.

19

-

Facilitat dels infants per accedir a la cuina.

-

Absència d’aparells de prevenció i seguretat (controlador de temperatura,
alarma d’incendis,...).

En relació a les conseqüències de les ferides i cremades, es podria considerar que
són una gran causa de morbimortalitat. Aquestes poden afectar en diferents nivells, ja
sigui a nivell físic (lesió en sí, pèrdua de líquids, pèrdua de calor, pèrdua de l’acció
barrera, dolor, cicatriu, amputació, impotència funcional, deformitat, trastorn del son i
de la gana,...), social (bullying, aïllament social, crítiques, possible pèrdua de contacte
amb les companyes,...) o psicològic (sentiment de decaïment, angoixa, temor, ràbia,
impotència i culpa) que afecten en la seva curació (114).
En un estudi realitzat a 1.726 famílies d’infants de 0 a 14 anys, no es va trobar
diferències entre gènere ni tampoc amb el nombre i tipus de danys. En referència a
les famílies no es van determinar associacions entre el treball i nivell d’educació dels
pares i el nombre de lesions; en canvi, sí es van trobar diferències entre el nivell
d’estudis de la mare, ja que com més estudis tenia, menys accidents succeïen. A part,
un elevat nombre de famílies tenen la falsa creença que els accidents es donen a
l’atzar, a la imprudència o a la temeritat de l’infant (91).
Altres estudis més antics indiquen que existia una relació entre lesions i l’edat materna,
com més joves eren més incidents succeïen (115–117). Les famílies monoparentals i
els infants amb padrastres/madrastres tenen més risc elevat de lesions que les
famílies biparentals (118,119).
Com també succeeix en famílies nombroses (més de 3 germans) on aquest risc és
més elevat (116). Els infants amb pares amb més habilitat lectoescriptora tenen més
probabilitat de tenir millors resultats en la promoció de la salut infantil i prevenció de
malalties (56).
5.1.2.3 Serveis existents: recursos humans i assistencials
L’escola és el segon lloc on més temps passen els infants després del seu domicili,
cosa que implicarà que les malalties, les crisis de conducta i les lesions no intencionals
succeeixen allà (120,121). Aproximadament un 15% dels incidents succeeixen a
l’escola (122).
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La infermera escolar és l’encarregada de donar serveis preventius, d’identificar els
problemes i de fomentar les intervencions per la salut (121,123). A nivell escolar, si
s’assumís el contingut sobre prevenció i seguretat a l’Educació Primària, s’observaria
una milloria notòria en coneixements i conceptes de salut (124).
A Lleida, en els centres públics, no hi ha cap Infermeria Escolar, cosa que seria una
gran fita a aconseguir en un futur, com sí que passa a altres indrets de Catalunya i
Espanya on hi ha aquesta figura implantada. Actualment, trobem que en centres
sanitaris existeix la figura de la Infermera Comunitària, qui és responsable de la salut
comunitària i d’implantar els diferents programes i intervencions (125).
La importància de protocol·litzar les primeres cures en l’àmbit de l’escola és de vital
importància per tal de poder actuar d’una forma més eficaç, i en cas que aparegui
qualsevol problema, es podrà realitzar una millor atenció, ja sigui per infermeria,
professorat o el mateix alumnat (126,127).
En l’actualitat, a Catalunya existeix el programa Salut i Escola que va néixer l’any 2004
per l’impuls dels departaments d’Educació i Salut. Aquest engloba tots els centres
educatius de secundària dins la xarxa de centres de Catalunya i la seva població diana
del programa són els alumnes de 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Un
dels objectius més importants és promocionar la salut i prevenir les situacions de risc
(128). També hi trobem l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE) qui
realitza funcions assistencials, de gestió i assessorament en termes d’educació i salut
a l’escola (129).
Es poden destacar alguns dels projectes que es van instaurar a nivell europeu com el
projecte CSAP (Pla d’Acció per la Seguretat Infantil) (130), el Projecte TACTICS (Eina
per abordar trauma de la infantesa, lesions i seguretat infantil), (131) o el Projecte
JAMIE (Acció Conjunta sobre el control de les lesions a Europa) (132).
5.1.3 Identificació i priorització de necessitats i problemes
A continuació s’enumeren les diferents necessitats que s’han detectat segons l’anàlisi
de la realitat mitjançant fonts secundàries (33,133,134):
-

Necessitat d’un programa d’educació per la salut sobre actituds d’atenció
urgent en ferides agudes i cremades.
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-

Necessitat d’oferir informació sobre com prevenir i com actuar en ferides
agudes i cremades.

-

Necessitat d’identificar els factors de risc en una ferida aguda o cremada.

-

Necessitat d’informar sobre el correcte ús dels elements, tècniques i ambients
i serveis.

-

Necessitat de donar a conèixer els diferents projectes, programes i indicacions
sobre prevenció i seguretat.

Un cop decidides les necessitats i l’ordre d’importància, s’utilitzarà la matriu de Hanlon
que tindrà en compte 4 factors: la magnitud i la severitat del problema, l’eficàcia de la
solució i la factibilitat del programa. Mitjançant la matriu de Hanlon (Annex 4) podem
determinar quines són les necessitats on s’hauria d’aprofundir i en quin ordre
d’importància dur a terme (135,136).
Per mitjà de les fonts primàries, es podria determinar més informació i més actual.
Sempre s’haurà de valorar que l’educació sigui de la forma més activa possible i estigui
centrada en situacions reals on l'alumne pugui actuar de forma adequada i així reduir
l'atenció als serveis d'urgències.
5.2 Etapa 4: Objectius
L'objectiu general i els específics estan detallats a l’apartat “3.1” i “3.2” del treball.
5.3 Etapa 5: Activitats i recursos
El programa s’ha dividit en cinc sessions que durà a terme una infermera
individualment. Aquestes es troben a continuació:
Taula 1. Primera sessió.

5.3.1 Primera sessió
Títol: Preparació prèvia amb pluja d’idees
Duració: 2 hores amb descans de 15 minuts al mig de la intervenció.
Objectiu relacionat: 1,2,3

Estructura:
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Recursos necessaris per classe:
•

Prèviament,

en

cada

sessió,

es

Aula amb 19 cadires i aixeta amb col·locarà les cadires en forma de
aigua corrent.

circumferència per tal d’afavorir un

•

1 taula per alumne.

entorn més pròxim i proactiu.

•

1 projector.

Per iniciar la sessió, la infermera i la resta

•

1 ordinador.

de professionals es presentaran i faran

•

1 bolígraf per alumne.

que ho facin també els alumnes i es

•

50 folis DIN4.

col·loquin un cartell sobre la taula amb el

•

50 post-it.

seu nom (10’). Després es passarà a

•

1 paper de mural.

cada

•

1 còpia del Consentiment informat coneixements” (10’).

alumne

el

“Qüestionari

de

per a cada família (Annex 6).

En primer lloc es farà una pluja d’idees

•

1 braç d’un maniquí.

sobre què són les ferides i les cremades

•

1

còpia

del

“Qüestionari

de i les experiències que han tingut i de

coneixements” per alumne (Annex quina manera s’han produït i atès (25’).
•

9).

La infermera farà de moderadora. La

Material de cures:

següent activitat serà posar en un post-it

•

1 sabó de pH neutre d’1L.

•

1

gel

hidroalcohòlic

50 guants no estèrils d’un al mural.
Després del descans (15’), es realitzarà

sol ús.
•

de idea amb que s’han quedat sobre la pluja
d’idees i experiències (10’) i es penjaran

500mL.
•

una paraula o frase curta sobre alguna

1 dosi de 10mL de sèrum una explicació mitjançant PowerPoint
fisiològic per alumne.

sobre informació d’atenció urgent en

•

19 esponges sabonoses.

ferides i cremades i els materials per fer

•

1

pot

de

aquosa a l’1%.
•

durà a terme en la pràctica com és una

1 paquets de gases estèrils bona higiene de mans, els passos d’una
per alumne.

•

Clorhexidina una cura d’una ferida. A part, la infermera

cura de ferida aguda i d’una cremada

2 paquets de 50 gases no (35’). Posteriorment, els alumnes per
estèrils.

parelles practicaran amb material de cura
d’una ferida simulada (10’).
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•

1 apòsits sense cap principi Per tal de finalitzar la sessió i fer una
actiu per alumne.

revisió sobre aquesta es posarà en comú

•

2 benes tipus Crepè.

els diferents sentiments, coneixements i

•

2

elàstiques dubtes (5’).

Benes

cohesives.
•

1

Avaluació:

safata

per

posar

el

-

material.
•

1 cinta d’esparadrap.

•

1 tisora d’embenats.

Material per ensenyar que no s’utilitzarà i
1 botella d’alcohol etílic al

-

1

ampolla

de

a

les

Fulla informativa del programa
(Annex 5).

-

Consentiment

informat

del

programa (Annex 6).
-

96% de 500mL.
•

d’assistència

sessions.

no està recomanada la seva utilització:
•

Registre

Consentiment informat de dret
d’imatges (Annex 7).

Povidona

-

Iodada al 10% de 125mL.

8).
-

Recursos personals:

Presentació en Power Point (Annex

Qüestionari

de

coneixements

(Annex 9).

Sou infermera (20€/h)
Font: Elaboració pròpia.
Taula 2. Segona sessió.

5.3.2 Segona sessió
Títol: Improshow
Duració: 2 hores amb descans de 15 minuts al mig de la intervenció.
Objectiu relacionat: 2,3

Prèviament a la sessió s’haurà preparat com es

Recursos necessaris:
•

Aula

amb

19

cadires i aixeta amb
aigua corrent.
•

2

Retoladors

pintar sobre pell

Estructura:

realitzaran grups de 3 infants mitjançant el registre
previ i es col·locaran les cadires en “U” per tal de fer
un espai d’escenari i que tothom pugui visualitzar el
que hi succeeix. També es prepararan tres munters: un

per

de situacions (cremada, tall amb ganivet i ferida amb
erosió), un de llocs (escola, casa i carrer), un de
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•

Mateix material de personatges (víctima, familiar sense coneixements
cures utilitzat en la sobre cures i la persona que realitzarà la cura).
Cada persona del grup aleatòriament agafarà un paper

1a sessió.
•

Mateix material de del munt de personatges, i una mà innocent que no
cures

que

no participi al teatre agafarà un paper de situacions i un

s’utilitzarà que es va de llocs.
fer servir a la 1a Sense preparació prèvia, hauran d’improvisar com es
cura la ferida o cremada que els hi ha tocat amb els

sessió.
•

3

munters

de conceptes que es van donar a la sessió anterior i tenint

preparació activitat en compte el lloc on hipotèticament es troben i els
del Role-Playing (1 personatges que han d’actuar.
dels llocs, 1 dels La infermera com a moderadora, intervindrà en cas
personatges i 1 de que els alumnes estiguin estancats, vulgui que facin
alguna acció en específic o aportació, canviï alguna

situacions).
•

Roba per utilitzar situació, intervingui com a actriu en l’obra, entre
com a disfressa per d’altres. D’aquesta forma s’aconseguirà posar més
és èmfasi i recordar als infants totes aquelles coses que
cada actriu o actor. es van comentar en la classe anterior (45’).
identificar

qui

Després de cada teatralització, es realitzarà un debat

•

50 folis DIN4.

•

3 paquets de llapis (debrífing) comentant els possibles errors, les coses
que han fet bé, que haguessin hagut de fer millor,... En
de colors.

Recursos personals:

aquest debat hi intervindran els alumnes que estaven

Sou infermera (20€/h)

observant l’obra i els mateixos actors i actrius (obres 5’
i debrífing 10’).

Avaluació:
-

Després dels 45 minuts, es farà un descans de 15

Registre

minuts i després es realitzaran 35 minuts més. Els

d’assistència a les
sessions.
-

Quadern

al quadern de l’alumne, els signes d’alarma pels quals
de

l’alumne.
-

10).

han d’acudir a un centre sanitari, els signes d’infecció i
els algoritmes de cura de ferides agudes i cremades.

Check list signes
d’alarma

últims 15 minuts es demanarà als infants que escriguin

(Annex

L’última activitat serà que facin un dibuix de
l’experiència que més els ha impressionat i posant un
títol de què han après a la sessió (10’). Aquest dibuix
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-

Check list signes se l’emportaran les nenes i nens i es plantejarà que se’l
d’infecció

(Annex pengin a la seva habitació.

11).
Font: Elaboració pròpia.
Taula 3. Tercera sessió.

5.3.3 Tercera sessió
Títol: La recerca de l'algoritme
Durada: 2 hores amb descans de 15 minuts al mig de la intervenció.
Objectiu relacionat: 2,3

Estructura:

Recursos necessaris:

Prèviament

-

a

la

sessió,

s’haurà

realitzat

una

aleatorització i s’haurà fet grups de 3 infants. També

Classe

d’informàtica amb s’hauran preparat 6 temes a analitzar (segons la
7 ordinadors amb quantitat d’alumnes que hi hagi a cada classe, s’hauran
accés a Internet, a de modificar els grups o bé repetir algun tema de cerca):
utilitzar

el

PowerPoint

-

Algoritme bàsic de ferides agudes. Algoritme
bàsic de cremades.

i

impressora.

-

Complicacions de les ferides.

-

1 taula/alumne.

-

Signes d’alarma per acudir en un centre sanitari.

-

1 cadira/alumne.

-

Material bàsic d’una farmaciola.

-

1

-

Enumeració dels aspectes a valorar en una ferida

llapis

de

i/o cremada.

memòria.
-

1 micròfon fet de En un primer moment, cada grup tindrà un ordinador. Un
paper, sense estar cop fets, s’explicarà als infants la feina que hauran de
connectat a cap fer en els següents 45 minuts de classe. Hauran de fer
altaveu

(només una presentació mitjançant l’eina que elles i ells vulguin

per indicar qui té el (PowerPoint, Canva, Word,...) sobre un dels 6 temes
torn de paraula).

que se’ls hi adjudiquin i se’ls hi comunicarà que en la

-

25 folis DIN4.

següent hora, s’haurà de presentar davant els altres

-

Material de cura alumnes. Un cop acabat de fer el recurs i la recerca, es
utilitzat en la 1a realitzarà el descans (15’).
activitat

per

si Després d’aquest, es realitzaran les presentacions, on

calgués fer alguna hauran d’intervenir tots els participants del grup i hi
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demostració.

haurà un temps màxim de 5 minuts per presentació.

Recursos personals:
-

Sou

infermera quedat de cada presentació que es resoldrà després

(20€/h)

d’aquestes (30’ per exposicions i 10’ per preguntes).

Avaluació:
-

Cada alumne haurà d’apuntar un dubte que se’ls hi hagi

Un cop acabades les presentacions, es realitzarà una
revisió sobre aquesta sessió (10’), mitjançant dubtes,

Registre

d’assistència a les coses a millorar i a destacar. Per finalitzar es realitzarà
un “kahoot” per tal de reforçar els coneixements dels

sessions.
-

Kahoot

(Annex infants envers les ferides agudes i les cremades i es
comentaran les preguntes on hi hagi més errades (10’).

12).
Font: Elaboració pròpia.
Taula 4. Quarta sessió.

5.3.4 Quarta sessió
Títol: Cançons que curen ferides
Durada: 2 hores amb descans de 15 minuts al mig de la intervenció.
Objectiu

relacionat: Estructura:

1,2

Prèviament, les cadires i taules s’hauran apartat a un

Recursos necessaris:

racó. Primer de tot s’iniciarà la sessió refrescant els

•

Classe/Sala

de conceptes

breument

treballats

en

altres

classes

dimensions

mitjançant un repàs que farà la infermera i introduirà el

grans.

concepte

•

1 cadira/alumne.

intencionades (5’). Un cop finalitzat es farà una rotllana.

•

1 projector.

Primer es realitzarà un joc que consisteix en que els

•

1 ordinador.

infants hauran de nombrar diferents objectes/situacions

•

1 altaveu.

amb que s’han fet una ferida (10’). Es realitzarà un a un,

•

1 pissarra normal en sentit horari, i hauran de fer mímica a la resta dels
alumnes per tal que puguin descobrir quin és l’objecte o
o digital.

•

1 micròfon fet de
paper.

•

500 folis DIN4.

•

Material de cura

de

prevenció

d’accidents

i

lesions

no

situació que estan representant.
Per tal de treballar amb petits grups i d’una forma on
siguin els mateixos infants qui fan es facin seu el projecte
i siguin partícips del seu aprenentatge, es valorarà fer un
vídeo tipus “TikTok” cada 3-4 persones segons els grups
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utilitzat en la 1a de classe simbolitzant un espai/situació/objecte que
classe

per

si podria considerar-se perillós en què es podrien evitar

calgués

•

fer riscos i es podria implantar algun mètode, alguna milloria

alguna

o precaució (40’). Es realitzarà amb dos mòbils aliens que

demostració.

guardarà la infermera i no utilitzarà en cap altre cas. Els

1

còpia/alumne infants que no tinguin firmats els drets d’imatge, només

del “Qüestionari participaran en la realització del guió. Es podrà utilitzar

•

coneixements”

qualsevol tipus de material que hi hagi a l’aula.

(Annex 9).

Una vegada s’hagi acabat el vídeo es realitzarà un

1

còpia/alumne descans (15’). Posteriorment es procedirà a ensenyar el

de Satisfacció del vídeo a la resta i analitzar-los un a un. Es valorarà i
programa (Annex preguntarà què és el què s’ha fet i per què, amb quina
intenció, les utilitats en la vida real, la quantitat d’incidents

14).
•

1 còpia/família de que
Satisfacció

coneixen

que

s’han

donat

amb

del l’objecte/situació/espai i les conseqüències a curt i llarg

programa (Annex termini (20’).
15).

Un cop acabada l’activitat, es passarà als alumnes una

2 mòbils.

cançó amb ball que hauran d’imitar i cantar on

Recursos personals:

s’introdueixen temes de prevenció de lesions no

Sou infermera (20€/h)

intencionades. Primerament, els alumnes s’hauran de

Avaluació:

distribuir per l’aula i seguiran els passos de la infermera i

•

- Registre d’assistència del vídeo (5’). Si tots els infants de la classe tenen firmat
el consentiment informat de drets d’imatge, es podrà

a les sessions.

- Presentació en Power realitzar un vídeo sobre la cançó i ball, sinó no es farà.
També es durà a terme un vertader o fals i se separarà la

Point (Annex 8).
-

Cançó

amb

ball classe amb dues parts, una on s’hi hauran de moure els
que creuen que l’afirmació és verdadera i a l’altre si és

(Annex 13).
-

“Qüestionari

coneixements”

de falsa (10’):

(Annex

9).
-

“Satisfacció

del

programa als alumnes”
(Annex 14).

•

L’antisèptic d’elecció és sempre la Povidona Iodada. V/F

•

Després d’una cremada no he de posar aigua. V/F

•

He de posar crema de dents en una cremada. V/F

•

Abans de desinfectar una ferida es netejarà amb aigua i
sabó. V/F

•

Per treure l’apòsit anterior és aconsellable aplicar-hi sèrum
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“Satisfacció

-

del

fisiològic per sobre. V/F
•

programa a les famílies”

Sempre s’utilitzarà el material més estèril possible per
netejar una ferida. V/F

(Annex 15).

•

- Tríptic sobre ferides i
cremades (Annex 16).

Per netejar una ferida es farà de fora cap a dins. V/F

Per tal d’integrar els aprenentatges rebuts, es passarà en
finalitzar les activitats el “Qüestionari de coneixements”
altra vegada per conèixer si han millorat i fer-ne una
valoració global al final de la intervenció (10’).
Finalment, es passarà un qüestionari de satisfacció (5’) i
es farà arribar un altre a les famílies que hauran de portar
l’endemà a l’escola.

Font: Elaboració pròpia.
Taula 5. Cinquena sessió.

5.3.5 Cinquena sessió
Títol: Avaluació final
Durada: 25 minuts
S’entregarà el “Qüestionari de coneixements”

Objectiu relacionat: 1,2

als alumnes i s’explicarà el per què de la
realització del qüestionari (5’). L’hauran de
resoldre per conèixer si han millorat els

Recursos necessaris:
•

Classe.

•

1 cadira/alumne.

•

1

còpia/alumne

“Qüestionari

coneixements i fer-ne una valoració global al
final de la intervenció (10’). També es demanarà
del
de

coneixements” (Annex 9).
•

1 foli DIN A4/alumne.

•

1 bolígraf/alumne.

que apuntin en un full en blanc, els signes
d’alarma pels quals han d’acudir a un centre
sanitari i els signes d’infecció (10’) que es
valoraran amb els “check lists” pertinents
(Annex 10 i 11).

Font: Elaboració pròpia.

Per tal de conèixer com s’avaluaran les diferents activitats amb relació als objectius
específics, això es farà:
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•

Objectiu 1: Per tal de saber si existeix una milloria enfront la importància
de prevenir accidents i lesions no intencionades, s’utilitzarà l’anàlisi del
Qüestionari de Coneixements sobre seguretat i prevenció (Annex 9)
realitzat a la 1a sessió, a la 4a sessió i a l’avaluació al cap de 4 mesos.
També s’analitzarà l’apartat amb preguntes sobre prevenció i seguretat
que correspon amb l’Enquesta sobre pràctiques per a la prevenció
d'accidents a la llar en cuidadors de nens d’1-5 anys. Valorarem que
existeix un compliment de l’objectiu si trobem una milloria en tots els
paràmetres analitzats en l’enquesta feta després del programa, en
comparació a la realitzada prèviament en la primera sessió. També
s’analitzarà durant 4a sessió mitjançant l’observació directa i el resultat
dels vídeos que preparin els infants.

•

Objectiu 2: Per tal de conèixer el grau de coneixements davant de les
ferides agudes i cremades, s’analitzaran els resultats pre i post dels
Qüestionaris de Coneixements (Annex 9) que es passaran a la primera,
a l’última sessió i al cap de 4 mesos de les sessions. També s’analitzarà
mitjançant una llista de control (“check list” - Annex 10 i 11) per tal de
valorar el compliment i recollida de dades ordenadament i de forma
sistemàtica sobre els signes d’alarma i els signes d’infecció d’una ferida
i/o cremada.

•

Objectiu 3: Per tal de valorar aquest objectiu, els infants hauran
d’identificar les diferents situacions de risc i els signes d’alarma més
freqüents. Es valorarà a nivell grupal per via oral mitjançant la pregunta
directa de la infermera i a nivell individual teòricament mitjançant el
quadern de l’alumne en la 2a sessió i a nivell pràctic la infermera valorarà
els coneixements, habilitats i actituds sobre aquests paràmetres.

5.4 Etapa 6: Implementació del programa
Per tal de poder implementar el programa i dur-lo a terme, es necessita coordinar i
organitzar les diferents escoles de Lleida i famílies. D’aquesta forma es podrà tenir en
compte els recursos necessaris, humans, econòmics i materials. La planificació del
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programa serà un dels punts claus, pel fet que cada escola té els seus propis horaris
i la seva pròpia distribució d’aules.
Les diferents activitats han estat elegides en funció de l’edat dels participants i tenint
en compte diferents aspectes com la utilització dels principis de l’educació activa i
basada en la realitat, treballant des del propi cos, col·laborant en petit grup, el progrés
personal, la fraternitat universal i el compromís. Mitjançant aquests principis, es
permet augmentar el sentiment d’unitat, s’assumeixen més responsabilitats i se senten
més part del món que els envolta (137).
Per contactar amb les famílies dels infants se’ls hi facilitarà un full informatiu via correu
postal on se’ls citarà per una reunió conjunta prèvia a l’inici del programa. També es
farà firmar la fulla informativa, el consentiment informat i el dret d’imatge (Annex 5, 6 i
7). A les famílies que no acudeixin a la sessió informativa se les informarà via carta. A
més a més per dur a terme el programa s’ha utilitzat documents “Ad-hoc” que es poden
observar a annexos.
5.4 Etapa 7-8: Avaluació final de la intervenció i seguiment
Al tractar-se d’un treball de fi de grau, no s’ha pogut dur a terme i no es poden obtenir
resultats i avaluar-los. Si es pogués realitzar, s’extrauria dades des de l’avaluació
formativa, la de seguiment o bé mitjançant l’avaluació sumativa.
L’avaluació formativa es realitzarà abans d’implementar el programa per tal de saber
si realment existeix una necessitat (138). S’haurà de fer entre la 2a i 3a etapa del
programa en 8 etapes. Ens permetrà saber els coneixements previs, el curs actual,
l’edat, la nacionalitat, la procedència de la mare i el pare, el lloc de naixement i el
temps de residència a Espanya.
L’avaluació de seguiment es durà a terme per mitjà de diferents qüestionaris, tests,
verdader o fals, el kahoot i els coneixements d’acord amb a la pràctica mitjançant el
teatre i altres activitats. A través d’aquestes intervencions es podrà determinar si ha
augmentat el grau de coneixements, habilitats i actituds dels infants.
L’avaluació sumativa es determina mitjançant el grau de consecució d’un alumne amb
relació als objectius plantejats inicialment. Se sol dur a terme al final de la intervenció.
Segons els diferents objectius, els qüestionaris de coneixements, els qüestionaris de
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satisfacció i l’evidència científica a llarg termini, es podrà determinar si han millorat els
coneixements i són aplicables a la realitat.
5.6 Cronograma
En la taula 6, es determina el cronograma que es durà a terme del mes de setembre
del 2022 al juny del 2023, és a dir, un total de 10 mesos.
Taula 6. Cronograma.
2022
Mesos

Setembre

Octubre

Novembre

2023
Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Recollida
de
dades
Avaluació a les
escoles sobre la
incidència
Informació a les
famílies i/o tutors Presentació del
programa
Organització de
les sessions
Primera sessió
Segona sessió
Tercera sessió
Quarta sessió
Avaluació final (5a
sessió)
Resultats
i
avaluació final
Interpretació dels
resultats
Font: Elaboració pròpia.

5.7 Pressupost
Tenint en compte que aproximadament (dades del curs 2019-2020) hi ha 3351
alumnes entre 5è i 6è de primària, tindríem aquest pressupost. No s’han comptabilitzat
elements com la sala o classe amb aixeta i aigua corrent, els ordinadors, el projector,
les cadires, les taules, els altaveus o la pissarra normal o digital, ja que estaran al
centre i se’n farà ús. Els altres elements que sí s’han comptabilitzat es mostren a la
taula 7:
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Taula 7. Pressupost.

Recursos materials
Bolígrafs: BIC Cristal, Blau, Punta
mitjana (1,0mm).
Folis DIN4 Daily Paper A4
Braç maniquí
Paper de mural Unipapel
Post-it 2051-U
Impressions: Consentiments,
Qüestionaris, Tríptics,...
Sabó líquid de pH neutre 1L Aro
Gel hidroalcohòlic 475mL Sterillium
Guants de vinil no estèrils
Sèrum fisiològic 10mL Aposan
Esponges sabonoses Lisubel
Clorhexidina aquosa 1% Desinclor
50mL
Gases estèrils amb 5 unitats 20x40cm
Apòsit sense cap principi actiu 10x8 cm
Cosmopor
Benes de tipus Crepé 10cmx10 m
Quirumed
Benes elàstiques cohesives 6cmx20m
PEHA-HAFT
Safata per posar el material d’acer
inoxidable AISI 210x160x25mm
Tisora d’embenats Lister 18cm
Cinta d’esparadrap Leukotape Strappal
Forte 5cmx10m
Llapis de memòria Sandisk CZ50
32GB
Alcohol etílic 96% 1L Montplet
Povidona Iodada al 10% de 125mL
Desinpov
Llapis de colors Marca Alpino
Retoladors per pintar sobre pell
Secureline
Mòbil - Realme C11 (2021), Gris
Metalizado, 32 GB, 2 GB RAM, 6.5"
HD+, Unisoc SC9863A, 5000 mAh,
Android 11
SUBTOTAL
Recursos personals
Sou infermera
SUBTOTAL
TOTAL

Quantitat

Preu unitat

Temps (en
sessions)

Preu total

Pack de 50

12,72€

4

12,72€

Pack de 500
1
1
Pack de 400
15 pàgines
per alumne
1
1
Pack de 50
Pack de 10
Pack de 24

3,38€
5,35€
10,99€
3,5€
0,033€ /
pàgina
1,2€
4,84€
4,4€
1,95€
1,29€

4
4
1
1

74,36€
5,35€
21,98€
24,5€

4

1658,75€

4
4
4
4
4

172,8€
717,12€
2948€
653,25€
180,6€

1

1,09€

4

156€

1

0,18€

4

1391,04€

Pack de 25

8,49€

4

1137,66€

1

2,39€

4

239€

1

5,05€

4

505€

1

15,73€

4

62,92€

1

8,29€

4

33,16€

1

8,14€

4

1628€

1

4,66€

1

4,66€

1

5,5€

4

55€

1

1,93€

4

38,6€

Pack de 24

5,5€

1

16,5€

1

3,03€

4

30,3€

2

79€

1

158€

Quantitat
3 infermeres

Preu unitat
20€/hora

Temps
1440 hores

11.961,27€
Preu total
28800€
28800€
40.761,27€

Font: Elaboració pròpia.

5.8 Aspectes ètics i legals
El programa es realitzarà segons la Llei Orgànica 15/1999 i la del 41/2002 que
determinen que es protegeixi les dades a nivell de caràcter personal i que es reguli
l’autonomia del pacient, drets i obligacions de documentació i informació, cosa que
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impedeix que la informació que es reculli no s’utilitzi per una altra fi que no sigui pel
programa (139,140).
Sempre que es realitzi un programa d’EpS, s’han de tenir en compte i valorar els 5
principis bioètics que afectaran el benestar, la qualitat de vida, la cura en l’individu i la
comunitat en tots els àmbits que es contemplen a l’informe de Belmont (141):
-

Responsabilitat: Els valors morals permeten actuar de la forma més acurada
possible.

-

No maleficència: No reproduir cap dany als participants.

-

Beneficència: Ens permet actuar a favors dels altres. En el programa s’intenta
prevenir i reduir les conseqüències d’una mala praxi i tractament inadequat
d’una ferida aguda o cremada.

-

Autonomia: Ens obliga a respectar els valors personals de les decisions. Dintre
d’aquest principi s’inclou el consentiment informat.

-

Justícia: Ens permet adjudicar els recursos de forma equitativa i adequada.

D’acord amb la llei, el 2n principi de la declaració de Ginebra de 1924 sobre els Drets
del Nen i i reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans, l’infant disposarà
d’oportunitats i serveis per tal que es pugui desenvolupar físicament, mentalment,
moralment, espiritualment i socialment de forma saludable (142).
Segons el codi ètic d’Infermeres de Catalunya, està determinat que la infermera vetlli
per tal que en els registres i comunicacions no es vulneri la confidencialitat, es respecti
el principi d’intimitat i només s’agafin les dades necessàries. A més també vetllarà pel
dret a la informació, ja que tot ciutadà ha de ser informat de totes les intervencions
que se li realitzin i accedir mitjançant el consentiment informat, si es tracta d’un menor,
els seus representants legals decidiran per ella o ell. Tota persona té el dret a la
igualtat, a l’educació per la salut i el deure de col·laboració, cosa que implica que
qualsevol actuació de salut pública es durà a terme sense discriminació per edat, raça,
sexe, religió o altres condicions. Per altra banda, en els articles 47, 49 i 51 d’aquest
mateix codi es recull que els professionals que intervinguin en el programa han de
garantir el secret professional i mantenir la confidencialitat (143).
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6. Limitacions
En aquest TFG ens trobem amb diferents limitacions degut a que aquest programa no
es pot dur a terme i tampoc es pot realitzar un anàlisi de la realitat adequat.
En referència al tema del treball, aquest és molt específic i seria interessant poder
treballar altres actuacions sobre primers auxilis per tal de poder donar una visió més
àmplia dels diferents temes que hi ha. En relació amb el currículum dels infants, aquest
inclou conceptes en primers auxilis, encara que no amb profunditat. A més a més, la
mostra elegida és en un interval d’edat molt acurat; s’hauria de poder plantejar un
programa amb més grups d’edat, tot adequant les activitats i promovent una visió
d’abordatge transversal.
El Qüestionari de Coneixements és un mix de 8 qüestionaris ad hoc diferents, on s’ha
posat les qüestions més representatives i que no portaven lloc a errors. Seria ideal
poder disposar d’un qüestionari complet i validat ad hoc, ja que aportaria més rigor
científic. A part, es destacaria l’idioma amb què s’han fet els tests i el fet d’haver estat
modificades al català deixarien de ser vàlides (76). Concretament en l’apartat
d’avaluació de seguretat i prevenció s’ha utilitzat un test dirigit a cuidadors d’infants
d’1-5 anys; tanmateix, no s’ha trobat cap altra enquesta validada sobre la temàtica.
En relació amb les famílies i/o tutors, aquestes serien informades sobre el programa,
però no rebrien més informació que la de l’infant i els documents utilitzats per la
realització de les activitats; per tant, seria interessant poder-hi tenir més “feedback”.
A propòsit del personal previst que col·laborés en el programa, seria convenient
primerament que fos el tutor del grup, ja que aquest en el dia a dia, i en les situacions
emergents serà qui podrà reforçar aquest aprenentatge de forma transversal i pràctica.
Altrament, aquest programa modificat i/o ampliat podria ser dut a terme d’una forma
interdisciplinària.
El temps en què s’avaluaria la consecució dels objectius és curt, el programa en sí
està establert en només 10 mesos. S’analitzarà els objectius al cap de 4 mesos per
tal de determinar si els conceptes, coneixements, habilitats i actituds es mantenen en
el temps, és a dir, a llarg termini, que és el que ens interessaria per conèixer si hi ha
un manteniment o no d’aquests. Encara que seria ideal poder realitzar una valoració
en un termini més llarg, com a mínim d’un any.
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7. Reflexió d’aprenentatge
La infància és un dels moments on més incidents i lesions no intencionades es
produeixen, des de caigudes a cremades, contusions i/o ferides. Les llars són els
indrets on succeeixen més, exactament amb més prevalença a les cuines, encara que
també se solen donar incidents a les escoles, a la carretera o bé a l’exterior.
Les ferides agudes i cremades són lesions que es donen per un factor multicausal i
acaben esdevenint un problema important a nivell de societat degut a les diferents
repercussions a nivell de salut, econòmic, psicològic i social. Prevenir mitjançant l’EpS
és una de les eines que millor funcionarà per provocar un canvi en la salut dels infants
i tot el que repercuteix com a conseqüència.
La prevenció i seguretat són els elements on hauríem d’implantar més recursos per
evitar que aquestes lesions es donin. El programa realitzat, a part de la prevenció,
està enfocat a millorar els coneixements, habilitats i actituds sobre com actuar davant
una ferida o una cremada. Actualment ens trobem amb diferents persones que
acudeixen als serveis d’urgència amb males praxis i tractaments inadequats.
La proposta d’aquest TFG ha estat fer un programa d’EpS per tal de promocionar la
salut i incidir en el comportament dels infants sobre ferides agudes i cremades. Aquest
podria formar part d’un programa més ampli, com per exemple el d’Atenció a les
Primeres Cures a impartir cada curs, i en cadascun incidir més en un tema o un altre.
Infermeria té un camp molt ampli on actuar i és important saber quines són aquestes
funcions i actuacions, com per exemple, a nivell de transmissió d’informació,
assessoria, instrucció, reforç positiu, motivació i transmissió de coneixements (144).
Igualment, cercant sinergies, la col·laboració amb altres professionals potenciaria tota
aquesta tasca que ha de liderar.
Les idees principals que s’han extret de la realització d’aquest treball són:
- En l’àmbit infantil, existeixen pocs coneixements sobre ferides agudes i cremades,
com també en l’àmbit familiar i escolar (professorat). Aquest fet comporta que no es
porti a terme el correcte tractament quan és necessari i això acaba comportant un
malbaratament dels diferents recursos existents.
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- La capacitat d’ensenyar sobre les ferides i cremades ja no és de les famílies. En el
passat la família era qui s’encarregava de transmetre aquests coneixements i
mitjançant la cultura popular. Actualment, hi ha recomanacions específiques per tal de
crear una societat més autònoma i amb més habilitat per l’autocura.
- Amb els programes i intervencions portades a terme hi ha una millora dels
coneixements en infants, cuidadors/es, famílies, tutors/es i professorat, cosa que
provoca una disminució del nombre de visites en centres sanitaris, del risc d’infecció i
evita complicacions físiques i psicològiques, com també la morbimortalitat. El fet de
tenir els coneixements, habilitats i actituds sobre primers auxilis, permet evitar
l’ansietat, la desorganització i quines coses fer i quines no en situacions d’estrès.
- Dins el currículum d’Educació Primària apareix el temari de cures de ferides agudes
i cremades, tot i això, no es veu reflectit en els resultats dels diferents estudis i
s’observen pràctiques no adequades en el tractament de les lesions. No es pot
evidenciar que aquests primers auxilis no es treballin a les escoles, però no s’observen
els resultats que s’esperarien.
- A nivell d’infermeria, no hi ha infermeres escolars a les escoles públiques d’Educació
Primària de Lleida; qui s’encarrega d’aquesta tasca és la infermera Familiar i
Comunitària de la zona o la infermera de Salut i Escola. Seria un gran fet poder
implantar diferents programes tot fent un anàlisi previ de les necessitats. Aquesta es
considera una peça clau i hauria de ser-hi present en els diferents centres educatius;
a nivell espanyol, a causa del fet que no està gaire implantada, no existeixen articles
ni estadístiques.
- Els diferents articles i intervencions contenen avaluacions que són discutibles,
millorables i en algunes ocasions poc adequades, ja que no s’adapten a les edats ni
al llenguatge dels infants. Seria útil poder treballar amb qüestionaris validats que
s’adeqüin més a les diferents edats per així poder intervenir de forma més analítica i
amb major rigor científic. A més, no s’han pogut obtenir tots els qüestionaris validats
de diferents articles, ja que no formaven del treball i no estaven inclosos en ell.
- Encara que les dades no són fàcilment analitzables, les ferides agudes i cremades
tenen una incidència alta i a més, les lesions lleus no són registrades ni avaluades per
professionals sanitaris. Tot i això, esdevenen molt importants i la gran majoria
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d’aquestes són evitables. Els infants haurien de ser capaços de curar-les i també de
saber analitzar el que els envolta per tal de mantenir una bona prevenció i seguretat
davant les lesions no intencionades, que poden esdevenir mortals.
- Seria interessant poder disposar d’una assignatura específica anual en Educació
Primària impartida per un professional sanitari on es treballarien diferents temes de
salut, i aquest programa deixaria de ser efectiu.
En referència les fonts secundàries revisades, podem determinar que en l’àmbit global
existeix una falta de coneixements, habilitats i actituds davant les ferides agudes i
cremades en infants, famílies i professorat. Tanmateix, seria necessari plantejar més
estudis a nivell espanyol per tal d’obtenir dades més concretes i fiables. A més a més,
no existeix cap article que s’hagi fet a Espanya que tracti i valori els coneixements,
habilitats i actituds sobre ferides agudes i cremades dels alumnes de 5è i 6è que són
la població diana que ens interessa; en canvi, en alumnes de 3r i 4t de primària sí se’n
va realitzar.
Com s’ha pogut evidenciar, els programes d’educació per la salut són eficaços en
prevenció i seguretat de lesions no intencionades i molts dels participants els valoren
positivament. Encara que hi ha una falta de programes sobre la temàtica i també que
se’n realitzin amb anàlisi a més llarg termini. Concretament, sobre alumnes de 5è i 6è
de primària, es troben pocs articles d’investigació d’aquesta temàtica, tot i ser de les
edats on més incidents es donen. Les revisions sistemàtiques confirmen, encara que
sigui amb un nivell d’evidència baix que les intervencions de seguretat són eficaces
per reduir lesions i ferides.
També es pot demostrar que existeix una pèrdua de la capacitat familiar en educar
sobre la cura de les ferides. Això es pot afirmar, ja que en l’àmbit sanitari s’observa
una inadequada execució dels primers auxilis en ferides i cremades i en molts infants,
l’aplicació de remeis desavinents (122).
Al tractar-se d’un TFG no s’ha pogut dur a terme a la pràctica, tot i això, està pensat
perquè es pugui reproduir sempre que es vulgui sempre tenint en compte les diferents
limitacions comentades. Aquest programa es considerarà efectiu quan s’hagi portat a
terme i hagi provocat un assoliment dels diferents objectius plantejats.

38

8. Referències bibliogràfiques
1.

World Health Organization. Milestones in health promotion: statements from
global conferences. 2009.

2.

World Health Organization. 51st World Health Assembly. Resolutions and
decisions: Annexes. Geneva; 1998.

3.

Jaramillo L. Concepciones de infancia. Revista del Instituto de Estudios
Superiores en Educación Universidad del Norte. 2007;8:108–23.

4.

Lumini M, de Albuquerque R, Ferreira M, Martins T, Ciqueto H. Una mirada
sobre la promoción de salud y la prevención de complicaciones: diferencias de
contextos. Rev Latino-Americana Enfermagem. 2016;24:e2749.

5.

Martínez F, Soldevilla J. El cuidado de las heridas: evolución histórica (1a parte).
Gerokomos/Helcos. 1999;10(4):182–92.

6.

Buzzi A. El tratamiento de las heridas a través de la historia. Revista de la
Asociación Médica Argentina. 2006;1(119):16–22.

7.

García J, Alonso P. Anatomía y fisiología de la piel. Pediatría Integral.
2021;24(3):156.e1-156.e13.

8.

Buendía-Eisman A, Mazuecos-Blanca J, Camacho-Martínez F. Anatomía y
fisiología de la piel. Manual de Dermatología. 2018; 1: 2–27.

9.

Jiménez C. Curación avanzada de heridas. Revista de Colombia de Cirugía.
2008;23(3):146–55.

10.

Esteva E. El tratamiento de las heridas. Offarm. 2006;25(8):54–60.

11.

Bosch A. Las heridas y su tratamiento. Offarm. 2001; 20(7):89–92.

12.

Azcona L. Quemaduras. Farmacia Profesional. 2004;18(9):63–7.

13.

López J. Propuesta de un proyecto interdisciplinar para el fomento del
aprendizaje de los primeros auxilios en educación física. Revista digital de
educación física. 2019;60:91–105.

14.

Djärv T, Douma M, Palmieri T, Meyran D, Berry D, Kloeck D, i al. Duration of
cooling with water for thermal burns as a first aid intervention: A systematic
review. Burns. 2022 Mar 1;48(2):251–62.

39

15.

Brown NJ, Rodger S, Ware RS, Kimble RM, Cuttle L. Efficacy of a children’s
procedural preparation and distraction device on healing in acute burn wound
care procedures: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2012
Des;13(1):1–11.

16.

Junker JPE, Kamel RA, Caterson EJ, Eriksson E. Clinical Impact Upon Wound
Healing and Inflammation in Moist, Wet, and Dry Environments. Advances in
Wound Care. 2013 Set;2(7):348–56.

17.

Simón A, Simón L, Naranjo G, Gil R, Solano J, Jiménez M. Importancia de la
higiene de manos en el ámbito sanitario. Ridec. 2016;9(1):27–34.

18.

Coelho M, Silva C, Faria S. Higiene de manos como estrategia fundamental en
el control de infección hospitalaria: un estudio cuantitativo. Enermería Global.
2011;10(21).

19.

Leaper DJ, Schultz G, Carville K, Fletcher J, Swanson T, Drake R. Extending
the TIME concept: what have we learned in the past 10 years?. Int Wound J.
2012 Des;9 Supl 2:1–19.

20.

Protocolo Manejo de Heridas. Universidad Industril de Santander. Proceso
Unidad Especializada de Salud “UISALUD” [Internet]. 2018 [citat 2022 Abr 2].
Disponible

a:

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/UISALUD/prestacionServic
iosAsistenciales/Protocolos/TUD.03.pdf
21.

Bowles S, Pettit J, Mickas N, Nisbet C, Proctor T, Wirtschafter D. Got a bug with
Nosocomial Infection? California Perinatal Quality Care. Neonatal HospitalAcquired Infection Prevention. 2007.

22.

Cleland H. Thermal burns: Assessment and acute management in the general
practice setting. Australian Family Physician. 2012;6(41):372–375.

23.

Píriz-Campos R, Martín N. Cuidados de enfermería locales en las quemaduras.
Revista Rol de Enfermería. 2014;37(2):89–92.

24.

Ro HS, Shin JY, Sabbagh MD, Roh SG, Chang SC, Lee NH. Effectiveness of
aspiration or deroofing for blister management in patients with burns: A
prospective randomized controlled trial. Medicine. 2018 Abr;97(17).

40

25.

Hochberg J, Meyer KM, Marion MD. Suture Choice and Other Methods of Skin
Closure. Surg Clín N Am. 2009;89:627–41.

26.

Martínez-Correa E, Osorio-Delgado MA, Henao-Tamayo LJ, Castro-Herazo CI,
i al. Clasificación Sistemática de Apósitos: Una Revisión Bibliográfica. Revista
mexicana de ingeniería biomédica. 2020 Gen;41(1):5–28.

27.

Díez M, González C, González G, Alonso C, Escribano G. El tétanos. Medicina
de Familia SEMERGEN. 2005 Jun;31(6):259–64.

28.

Ríos M, Velo AG, Diana E, Pereira A, Aparicio RB, Manuel J, i al. Infección por
clostridium tetani: sospecharla para diagnosticarla. Galicia Clin. 2016; 77:175-6.

29.

Botta A, Vila R. Evidencias para el empleo del aceite de rosa mosqueta en
heridas y cicatrices cutáneas. Revista de fitoterapia. 2017;17(2):133–43.

30.

Day MW. Control of Traumatic Extremity Hemorrhage. Crit Care Nurse. 2016
Feb;36(1):40–51.

31.

Ameneiro-Romero L, Arantón-Areosa L, Sanmartín-Castrillón R. Actualización
clínica en heridas traumáticas de partes blandas. Enfermería Dermatológica.
2019;13(37):11–4.

32.

Esparza M, Mintegi S. Guía para padres sobre la prevención de lesiones no
intencionadas en la edad infantil. Madrid: Asociación Española de Pediatría.
Fundación Mapfre. 2016.

33.

Peden M, Oyegbite K, Ozanne-Smith J, Hyder AA, Branche C, Rahman AF, i al.
World report on child injury prevention. World Health Organization. UNICEF.
2008.

34.

Piaget J. Biology and knowledge: an essay on the relations between organic
regulations and cognitive processes. Chicago: University of Chicago Press.
1975.

35.

Villeneuve M. Educadores: su influencia en el desarrollo cerebral del niño.
Formación Activa en Pediatría de Atención Primaria. 2016;9(2).

36.

Díaz Y, Pérez J, Báez F, Conde M. Generalidades sobre promoción y educación
para la salud. Rev Cubana Med Gen Integr. 2012;28(3):299–308.

41

37.

Fierro A, Alfaro M. Educación para la salud grupal. Formación Activa en
Pediatría de Atención Primaria (FAPap). 2013;6(1).

38.

World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. First
International Conference on Health Promotion. Geneva.1986; 2.

39.

Crosby R, Noar SM. What is a planning model? An introduction to PRECEDEPROCEED. J Public Health Dent. 2011 Des;71 Supl 1.

40.

Santaella L, Delgado M. Modificación de actitudes hacia la actividad física
orientada a la salud en 4.o de Primaria - INEFC. Actividad Educación física y
salud. 2003;73:49–55.

41.

Riquelme-Pérez M. Metodología de educación para la salud. Pediatría Atención
Primaria. 2012 Jun;14(21):77–82.

42.

Gil-Girbau M, Pons-Vigués M, Rubio-Valera M, Murrugarra G, Masluk B,
Rodríguez-Martín B, i al. Modelos teóricos de promoción de la salud en la
práctica habitual en atención primaria de salud. Gaceta. 2019.

43.

Gómez S, Selva L, Martínez M, Sáez S. Educación para la salud : elabora un
programa en 8 etapas. Culbuks; 2017.

44.

Bjerke MB, Renger R. Being smart about writing SMART objectives. Evaluation
and Program Planning. 2017 Abr;61:125–7.

45.

Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, i al.
The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic
reviews. BMJ. 2021 Mar;372:71.

46.

EPRILOE. Educació primària (6-12 anys).

Generalitat de Catalunya.

Departament d’Educació [Internet]. 2020 [citat 2022 Mar 4]. Disponible a:
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/EPRILOE_CA.pdf
47.

Nassr B. El desarrollo de la autonomía a través del juego-trabajo en niños de 4
años de edad de una Institución Educativa Particular del distrito de Castilla,
Piura. 2017.

48.

PW S. Popping the (PICO) question in research and evidence-based practice.
Appl Nurs Res. 2002;15(3):197–8.

42

49.

Bernardo LM. Emergency nurses’ role in pediatric injury and prevention. Nurs
Clin North Am. 2002 Mar;37(1):135–43.

50.

Forjuoh SN. Burns in low- and middle-income countries: a review of available
literature on descriptive epidemiology, risk factors, treatment, and prevention.
Burns. 2006 Ago;32(5):529–37.

51.

Taira BR, Singer AJ, Cassara G, Salama MN, Sandoval S. Rates of compliance
with first aid recommendations in burn patients. J Burn Care Res. 2010
Gen;31(1):121–4.

52.

Rea S, Wood F. Minor burn injuries in adults presenting to the regional burns
unit

in

Western

Australia:

a

prospective

descriptive

study.

Burns.

2005;31(8):1035–40.
53.

Chipp E, Walton J, Gorman DF, Moiemen NS. A 1 year study of burn injuries in
a British Emergency Department. Burns. 2008 Jun;34(4):516–20.

54.

Lam NN, Dung NT. First aid and initial management for childhood burns in
Vietnam-an appeal for public and continuing medical education. Burns. 2008
Feb;34(1):67–70.

55.

Chau E. Managing minor wounds. NASN school nurse. 2012;27(5):238–9.

56.

Sanders LM, Shaw JS, Guez G, Baur C, Rudd R. Health literacy and child health
promotion: implications for research, clinical care, and public policy. Pediatrics.
2009 Nov;124 Supl 3.

57.

Foulds K, Peng D, Zaidi S. Play safe with Sisimpur: an evaluation of a child injury
prevention intervention in Bangladesh. Int J Inj

Contr Saf Promot.

2021;28(1):86–93.
58.

Wright CY, Reeder AI, Albers PN. Knowledge and practice of sun protection in
schools in South Africa where no national sun protection programme exists.
Health Educ Res. 2016 Abr;31(2):247–59.

59.

King L, Thomas M, Gatenby K, Georgiou A, Hua M. “First aid for scalds”
campaign: reaching Sydney’s Chinese, Vietnamese, and Arabic speaking
communities. Inj Prev. 1999 Jun;5(2):104–8.

43

60.

Cassell E, Clapperton A, Ashby K. Unintentional burns and scalds in vulnerable
populations: the very young and the very old, Victoria July 2001 to June 2003.
Hazar Victorian Injury Surveillance & Applied Research System (VISAR).
2004;57.

61.

Schwebel DC, Li P, McClure LA, Severson J. Evaluating a Website to Teach
Children Safety with Dogs: A Randomized Controlled Trial. Int J Environ Res
Public Health. 2016 Des;13(12).

62.

Lu G, Zhou C, Wu A, Zhou Y, Wu A. A comprehensive evaluation on intervention
measures for injuries in primary and middle school students. Chinese Journal of
Preventive Medicine. 2000 Jul;34(4):209–11.

63.

Direcció General de Planificació i Avaluació. Estudi sobre conductes
relacionades amb la salut dels alumnes de 3r i 4t d’ESO a Catalunya. Curs
escolar 2005-2006. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
[Internet].

2008

[citat

2022

Mar

6].

Disponible

a:

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1189/estudi_conductes
_salut_alumnes_eso_catalunya_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
64.

McCormack RA, Hei ER, Martin HCO. First-aid management of minor burns in
children: a prospective study of children presenting to the Children’s Hospital at
Westmead, Sydney. Med J Aust. 2003 Gen;178(1):31–3.

65.

Skinner AM, Brown TLH, Peat BG, Muller MJ. Reduced hospitalisation of burns
patients following a multi-media campaign that increased adequacy of first aid
treatment. Burns. 2004;30(1):82–5.

66.

Ashton Q. Issues in Disability, Rehabilitation, Wound Treatment, and Disease.
Scholarly Editions; 2013.

67.

Chirongoma F, Chengetanai S, Tadyanemhandu C. First aid practices, beliefs,
and sources of information among caregivers regarding paediatric burn injuries
in Harare, Zimbabwe: A cross-sectional study. Malawi Medical Journal. 2017
Jun;29(2):151.

68.

Burgess JD, Watt KA, Kimble RM, Cameron CM. Knowledge of childhood burn
risks and burn first aid: Cool Runnings. Injury Prevention. 2019 Ago;25(4):301–
6.
44

69.

Tandon S, Qin KR, Nataraja RM, Pacilli M. Surgical wound care: A survey of
parental knowledge and expectations. Journal of Pediatric Surgery. 2019
Des;54(12):2606–13.

70.

Graham HE, Bache SE, Muthayya P, Baker J, Ralston DR. Are parents in the
UK equipped to provide adequate burns first aid? Burns. 2012 Maig;38(3):438–
43.

71.

Johnson D, Coleman DJ. Ink used as first aid treatment of a scald. Burns. 2000
Aug;26(5):507–8.

72.

Rawlins JM, Khan AA, Shenton AF, Sharpe DT. Burn patterns of Asian ethnic
minorities living in West Yorkshire, UK. Burns. 2006 Feb;32(1):97–103.

73.

Karaoz B. First-aid home treatment of burns among children and some
implications at Milas, Turkey. J Emerg Nurs. 2010 Mar;36(2):111–4.

74.

Freccero C, Svensson H, Kalhor S, Larsson A. Scalding injuries in immigrant
families. 2009;34(4):309–13.

75.

Junkins EP, Knight S, Lightfoot AC, Cazier CF, Dean JM, Corneli HM.
Epidemiology of school injuries in Utah: a population-based study. J Sch Health.
1999;69(10):409–12.

76.

Civeira-Pérez V, Cedrón-Santaeufemia M, Meier-Cácharo K, Blanco-Salgado B,
Sánchez-González M, Fariñas-Álvarez L. Una intervención comunitaria de
enfermería para escolares basada en el juego: “Pupas, sustos y otros
disgustos”. Enfermería Comunitaria. 2021;9(2):7–18.

77.

del Olmo O. Primeros auxilios en Centros Públicos de Educación Infantil y
Primaria: conocimientos en profesores de Ciudad Real capital. Enfermería
Comunitaria. 2018;14.

78.

Barcala-Furelos R, Carbia-Rodríguez P, Peixoto-Pino L, Abelairas-Gómez C,
Rodríguez-Núñez A. Implantación de programas educativos para prevenir
ahogamientos. ¿Qué se puede hacer desde la escuela infantil? Medicina
Intensiva. 2019 Abr;43(3):180–2.

79.

Vassilyadi M, Duquette C, Shamji MF, Orders S, Dagenais S. Evaluation of
ThinkFirst for Kids Injury Prevention Curriculum for Grades 7/8. Canadian
Journal of Neurological Sciences. 2009 Nov;36(6):761–8.
45

80.

Parchani A, El-Menyar A, Al-Thani H, Tuma M, Zarour A, Abdulrahman H, et al.
Recreational-related head injuries in Qatar. Brain Inj. 2013;27(12):1450–3.

81.

DiGuiseppi C, Goss CW, Higgins JP. Interventions for promoting smoke alarm
ownership and function. Cochrane Database Syst Rev. 2001 Abr;2001(2).

82.

Barlow J, Davis H, McIntosh E, Jarrett P, Mockford C, Stewart-Brown S. Role of
home visiting in improving parenting and health in families at risk of abuse and
neglect: Results of a multicentre randomised controlled trial and economic
evaluation. Archives of Disease in Childhood. 2007 Mar;92(3):229–33.

83.

Ta VM, Frattaroli S, Bergen G, Gielen AC. Evaluated community fire safety
interventions in the United States: a review of current literature. J Community
Health. 2006 Jun;31(3):176–97.

84.

Turner S, Arthur G, Lyons RA, Weightman AL, Mann MK, Jones SJ, et al.
Modification of the home environment for the reduction of injuries. Cochrane
Database Syst Rev. 2011 Feb;2011(2).

85.

Kendrick D, Mulvaney CA, Ye L, Stevens T, Mytton JA, Stewart-Brown S.
Parenting interventions for the prevention of unintentional injuries in childhood.
Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013 Mar;2013(3).

86.

Duperrex O, Bunn F, Roberts I. Safety education of pedestrians for injury
prevention: a systematic review of randomised controlled trials. BMJ. 2002
Maig;324(7346):1129–31.

87.

King WJ, LeBlanc JC, Barrowman NJ, Klassen TP, Bernard-Bonnin AC,
Robitaille Y, i al. Long term effects of a home visit to prevent childhood injury:
three year follow up of a randomized trial. Inj Prev. 2005 Abr;11(2):106–9.

88.

World Health Organization. Global status report on road safety 2018. 2018.

89.

Cameron P, Jelinek G, Raftos J. Tratado de medicina de urgencias pediátricas.
Elsevier; 2007. 691–716.

90.

Prevención de accidentes infantiles. Accidentes y lesiones infantiles en España:
Programa DADO. Gobierno de España. Ministerio de Sanidad. Campañas.
Campañas 2007. Instituto Nacional de Consumo [Internet] 2008 [citat 2022 Abr
16].

Available

from:

https://www.sanidad.gob.es/campannas/campanas07/seguridadInfantil4.htm
46

91.

Castillo G, Esparza M, Martínez A, Domínguez B, Pérez O. Accidentes en la
población infantil española. Área de Salud y Prevención. Fundación Mapfre.
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. 2014.

92.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud del año 20112012: Estado de salud. Cifras absolutes. Accidentalidad. Daño o efecto
producido por el accidente en los últimos 12 meses según sexo y grupo de edad.
Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses [Internet].
2013

[citat

2022

Abr

5].

Disponible

a:

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pcaxis&path=/t15/p419/a
2011/p02/&file=pcaxis
93.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud del año 20112012: Estado de salud. Cifras absolutes. Accidentalidad. Tipo de asistencia
recibida tras el accidente en los últimos 12 meses según sexo y grupo de edad.
Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses [Internet].
2013

[citat

2022

Abr

5].

Disponible

a:

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pcaxis&path=/t15/p419/a
2011/p02/&file=pcaxis
94.

Rodríguez I, Fajardo A, Navarro Y. Atención de Enfermería a la Urgencia
Pediátrica por Quemaduras. Desarrollo Científico Enfermería. 2012;20(3).

95.

García R, Gago M, Rodríguez M, Gaztelu V, García A, Carlos J. Reducir la
secuela en una quemadura doméstica. Gerokomos. 2008;19(1):47–52.

96.

World Health Organization. Mortality in children and adolescents from
unintencional injuries (falls, drowning, fires and poisoning) [Internet]. 2009 [citat
2022 Abr 29]. Disponible a: www.euro.who.int/ENHIS

97.

Alonso-Villar C, Bustos-Guadaño M, Jiménez-Rosado P. Catálogo Nacional de
hospitales. Actualizado a 31 de diciembre de 2014. Gobierno de España.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. [Internet]. 2015 [citat 2022
Abr 8]. Disponible a: http://publicacionesoficiales.boe.es

98.

Pérez T, Martínez P, Pérez L, Haro J. Guía de práctica clínica para el cuidado
de personas que sufren quemaduras. Servicio Andaluz de Salud. 2011.

47

99.

Instituto Nacional de Estadística. Salud. Encuesta de morbilidad hospitalaria.
Estancia media según el sexo, la urgencia del ingreso y el diagnóstico principal.
[Internet].

2020

[citat

2022

Abr

6].

Disponible

a:

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=14245&L=0
100. Gómez M, Torres D, Gaspar F. Prevención de quemaduras en la población
infantil y en mayores de 69 años. Rev Parainfo digital. 2015;22.
101. Forero N, Fernández D. Quemaduras en pediatría. Médicas UIS. 2007;20(3).
102. Vendrusculo TM, Balieiro CRB, Echevarría-Guanilo ME, Junior JAF, Rossi LA.
Burns in the domestic environment: characteristics and circumstances of
accidents. Rev Lat Am Enfermagem. 2010;18(3):444–51.
103. Cardona F, Echeverri A, Forero J, García C, Gómez C, Mahecha G.
Epidemiología del trauma por quemaduras en la población atendida en un
hospital infantil. Manizales 2004-2005. Revista de la Facultad de Medicina.
2007;55(2):80–95.
104. Belmonte J, Marín D, Goméz M, Gubern L, Guinot A. Quemaduras por agua
caliente sanitaria. An Pediatr. 2004;61(5):413–7.
105. Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El municipi en xifres. Lleida (Segrià)
[Internet].

2022

[citat

2022

Abr

9].

Disponible

a:

https://www.idescat.cat/emex/?id=251207
106. Gencat. Educació primària. Departament d’Educació. Inici. Departament.
Estadístiques. Estadística de l’ensenyament. Cursos anteriors. Curs 2019-2020.
Educació Primària. Informació per municipis. Alumnes segons nivell, sexe,
naturalesa i titularitat. [Internet]. 2020 [citat 2022 Abr 21]. Disponible a:
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiquesensenyament/cursos-anteriors/curs-2019-2020/educacio-primaria
107. Ayuso R, Medina J, Molina M. Educación para la salud a través de la escuela.
Análisis reflexivo a través de la legislación educativa. Campo Abierto Revista de
Educación. 2018;37(2):203–16.
108. Boletín Oficial del Estado. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo. Jefatura del Estado. [Internet]. 1990 [citat 2022

48

Abr 10]. Disponible a: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-199024172
109. Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria. Ministerio
de Educación y Ciencia. [Internet]. 2006 [citat 2022 Abr 10]. Disponible a:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21409
110. Ruesga J, Durán M. Sumando manos. Taller de primeros auxilios en educación
primaria. Nuberos Científica. 2020;4(30):6–10.
111. Sethi D, Towner E, Vincenten J, Segui-Gómez M, Racioppi F. European report
on child injury prevention. World Health Organization. Regional Office for
Europe. 2008.
112. MacKay M, Vincenten J, Brussoni M, Towner L. Safety Good Practice Guide:
Good investments in unintentional child injury prevention and safety promotion.
EuroSafe. European Child Safety Alliance. 2006.
113. Delgado J, Ramírez-Cardich ME, Gilman RH, Lavarello R, Dahodwala N, Bazán
A, i al. Risk factors for burns in children: crowding, poverty, and poor maternal
education. Inj Prev. 2002 Mar;8(1):38–41.
114. Kiecolt-Glaser JK, Marucha PT, Mercado AM, Malarkey WB, Glaser R. Slowing
of wound healing by psychological stress. Lancet. 1995 Nov;346(8984):1194–6.
115. Alwash R, McCarthy M. Accidents in the home among children under 5: ethnic
differences or social disadvantage? Br Med J (Clin Res Ed). 1988
Maig;296(6634):1450–3.
116. Reading R, Langford IH, Haynes R, Lovett A. Accidents to preschool children:
comparing family and neighbourhood risk factors. Soc Sci Med. 1999
Feb;48(3):321–30.
117. Scholer SJ, Hickson GB, Ray WA. Sociodemographic factors identify US infants
at high risk of injury mortality. Pediatrics. 1999 Jun;103(6):1183–8.
118. O’Connor TG, Davies L, Dunn J, Golding J. Distribution of accidents, injuries,
and illnesses by family type. ALSPAC Study Team. Avon Longitudinal Study of
Pregnancy and Childhood. Pediatrics. 2000 Nov;106(5):e68–e68.

49

119. Overpeck MD, Jones DH, Trumble AC, Scheidt PC, Bijur PE. Socioeconomic
and racial/ethnic factors affecting non-fatal medically attended injury rates in US
children. Inj Prev. 1997 Des;3(4):272–6.
120. Gabari Gambarte MI, Sáenz Mendía R. Claves infantiles para prevenir la
siniestralidad en el contexto escolar. Gaceta Sanitaria. 2018 Set 1;32(5):405–
10.
121. Welch H, Sheetz A. Role of the School Nurse in Providing School Health
Services. Pediatrics. 2008 Maig;121(5):1052–6.
122. Estrada C, Esteban C, García P, Lorente B. Guía para la Prevención de
Accidentes en Centros Escolares. Comunidad de Madrid. Salud Madrid. 2008.
123. Anderson LJW, Schaffer MA, Hiltz C, O’Leary SA, Luehr RE, Yoney EL. Public
Health Interventions: School Nurse Practice Stories. J Sch Nurs. 2018
Jun;34(3):192–202.
124. Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación
infantil. Ministerio de Educación y Ciencia. [Internet]. 2007 [citat 2022 Abr 14].
Disponible a: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-185
125. Martínez J. Intervención comunitaria en la escuela. Estado de la cuestión.
Revista Rol de Enfermería. 2011;34(1):42–9.
126. Oliva P, Peinado P, Ojeda Y. Actuación de urgencias de la enfermera escolar
ante una reacción anafiláctica en el centro docente. Ciber Revist. 2016;52:20–
6.
127. Schoessler S, White M v. Recognition and treatment of anaphylaxis in the school
setting: the essential role of the school nurse. J Sch Nurs. 2013 Des;29(6):407–
15.
128. Coll M, Prats R, Corominas P. Programa salut i escola. Contingut i guia
d’implementació. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 2008.
129. Enfermeras/os Escolares: Habilidades, competencias y funciones. Asociación
Catalana de Enfermería y Salud Escolar (ACISE) [Internet]. 2016 [citat 2022 Abr
29]. Disponible a: http://acise.cat/wp-content/uploads/2016/08/1-Enfermerasescolares-rolescompetencias-y-habilidades.pdf
50

130. Spain Child Safety Report Card. European Child Safety. 2009.
131. Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children’s Safety: Final Report
of the TACTICS Project. European Child Safety Alliance. 2014.
132. Rogmans WHJ. Joint action on monitoring injuries in Europe (JAMIE). Archives
of Public Health 2012 70:1. 2012 Ago;70(1):1–5.
133. Esparza M. Prevención de lesiones infantiles por accidentes. Grupo
PrevInfad/PAPPS Infancia y adolescenscia. Revista de Pediatría Atención
Primaria. 2009;11(4):657–66.
134. World Health Organization. A WHO plan for burn prevention and care. [Internet].
2008

[citat

2022

Abr

10].

Disponible

a:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/97852
135. Cruz V, Fernández R, López J. Determinación de prioridades por el Método
Hanlon en el laboratorio de análisis clínicos en un hospital de 2do nivel de
atención. Waxapa. 2012;1(6):80–92.
136. Siurana J. Los principios de la bioética y el surgimiento de una bioética
intercultural. Veritas. 2010 Mar;22(22):121–57.
137. Puig J, Martín X, Rubio L. ¿Cómo evaluar proyectos de aprendizaje servicio?
Voces de la Educación. 2017;2(2):122–32.
138. Bennett R. The Changing Nature of Educational Assessment. Review of
Research in Education. 2015 Mar;39(1):370–407.
139. Boletín Oficial del Estado. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, núm. 298. 1999.
140. Boletín Oficial del Estado. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, núm. 274. 2002.
141. National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and
Behavioral Research. The Belmont report: Ethical principles and guidelines for
the protection of human subjects of research. 1978.
142. United Nations General Assembly. Declaration of the Rights of the Child. 1959.

51

143. Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. Codi d’Ètica de les
infermeres i infermers de Catalunya. 2013.
144. Marqués F, Guayta R, Sáez S. Métodos y medios en promoción y educación
para la salud. Editorial UOC. 2004.

52

9. Annex
9.1 Annex 1: Higiene de mans

Figura 1. Tècnica de l’higiene de mans.
Extret de: Canal Salut Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. 2020. Disponible a:
https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4892
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9.2 Annex 2: Algorritme de ferides agudes i cremades

Figura 2. Algorritme de ferides agudes.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3. Algorritme de cremades.
Font: Elaboració pròpia.
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9.3 Annex 3: Escoles d’Educació Primària de Lleida

Figura 4. Escoles d’Educació Primària en el municipi de Lleida (Casc Urbà).
Extret de: Gencat. Departament d’Educació. Inici. Zonificació i adscripcions Lleida-Ciutat. Mapa ampliat de les
zones educatives d’educació infantil i primària del casc urbà de Lleida. 2022.

Figura 5. Escoles d’Educació Primària en el municipi de Lleida (Terme municipal).
Extret de: Gencat. Departament d’Educació. Inici. Zonificació i adscripcions Lleida-Ciutat. Zones educatives dels
centres docents d’infantil i primària del municipi de Lleida (tot el terme municipal). 2022.

55

9.4 Annex 4: Matriu de Hanlon
En la següent taula es poden observar les diferents necessitats i problemes amb els
valors de la matriu de Hanlon:
Taula 8. Matriu de Hanlon.
Problema

Necessitat

Necessitat d’un programa

Magnitud

Severitat

Eficàcia

Factibilitat

(A)

(B)

(C)

(D)

(A+B)CxD

10

9

1,5

1

28,5

8

7

1,5

1

22,5

9

8

1,5

1

25,5

7

7

1,5

1

21

7

5

1,5

1

18

d’actituds sobre actituds
d’atenció urgent en ferides
agudes i cremades.

Insuficients
coneixements,
habilitats i actituds
dels infants, famílies i
professorat sobre
ferides agudes i
cremades.

Necessitat d’dentificar els
factors de risc en una
ferida aguda o cremada.
Necessitat d’oferir
informació sobre com
prevenir i com actuar en
ferides agudes i
cremades.
Necessitat d’informar
sobre el correcte ús dels

Falta de

elements, tècniques i

coneixements sobre

ambients.

seguretat i prevenció
de ferides i cremades
en infants

Necessitat de donar a
conèixer els diferents
projectes, programes i
indicacions sobre
prevenció i seguretat.

Font: Elaboració pròpia.

La matriu de Hanlon té en compte 4 factors: Component A (magnitud del problema), Component B
(severitat del problema), Component C (eficàcia de la solució) i Component D (factibilitat del programa).
A cada component se li donarà un valor que s’haurà determinat segons la valoració objectiva i subjectiva
i es realitzarà la fórmula = (A+B) C x D per tal de valorar la prioritat de la necessitat. L’element A i B es
puntuaran del 0 al 10 (com més baix sigui el valor, menys magnitud o severitat tindrà el problema),
l’element C es valorarà del 0-5 a l’1,5 (com més baix sigui el valor, més difícil serà de solucionar el
problema) i el D del 0 a l’1 (el 0 significarà que no és viable i l’1 que sí ho és).
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9.5 Annex 5: Fulla informativa del programa
Fulla informativa
1. Identificació del/a investigador/a responsable:
-

Noel Colom Pujol, estudiant d’infermeria de l’Universitat de Lleida.

2. Dades del projecte d’investigació:
-

Títol: Programa d’Educació per la Salut sobre les actituds d’atenció urgent
en ferides agudes i cremades dirigit a infants de 5è i 6è d’Educació Primària
de la ciutat de Lleida.

-

Finalitat: afavorir l’autocura en infants de 5è i 6è d’Educació Primària de la
ciutat de Lleida.

-

Lloc on es realitzarà: Escoles públiques, concertades i privades de Lleida.

-

El projecte compta amb l’aprovació del Comitè d’ètica.

3. Informació per les i els participants:
-

Motius: l’infant ha quedat seleccionat/da per participar en aquest programa
al complir els criteris d’inclusió necessaris, com formar part de 5è i 6è
d’Educació Primària d’una escola de Lleida.

-

Voluntarietat: la participació és completament voluntària i opcional.

-

En cas de negació a la participació en el programa, les i els alumnes
seguiran les indicacions dels professors.

-

Duració del programa: la duració de les sessions serà de 5 mesos.

-

No es recompensarà de forma monetària a la participació en el programa.

-

Beneficis per la i pel participant: treballar les estratègies enfront les actituds
d’atenció urgent de ferides agudes i cremades lleus.

-

Beneficis de la investigació: avaluar l’efectivitat de la intervenció sobre les
actituds d’atenció urgent en ferides agudes i cremades.

-

Riscs: no s’ha descrit cap risc per la participant del programa.

4. Drets de la participant:
-

Les mares, pares, tutors i/o representants legals de l’infant poden revocar
el consentiment informat en qualsevol moment del projecte.

-

Les mares, pares, tutors i/o representants legals de l’infant tenen el dret de
garantia de confidencialitat de la informació proporcionada, la qual es
obtinguda pel programa e-CAP.

Firma de la mare, pare o tutor (representant legal)

Firma del responsable del programa
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9.6 Annex 6: Consentiment informat
Programa sobre les actituds d’atenció urgent en ferides agudes i cremades dirigit a
infants de 5è i 6è d’Educació Primària de la ciutat de Lleida.
Nom del o de la participant: _____________________________
Nom de la persona que proporciona la informació i fulla de Consentiment Informat:
________________________________
Jo, _____________________________, amb DNI/NIE/Passaport _______________,
mare,

pare,

tutor

i

representant

legal

de

l’infant

amb

nom

____________________________, amb DNI/NIE/Passaport __________________.
Declaro que:
1. He llegit i comprès totalment la informació proporcionada a la Fulla Informativa.
2. Se m’ha entregat una còpia de la Fulla Informativa i una còpia d’aquest
Consentiment Informat amb data i firmat.
3. He sigut informat/da de les característiques i objectius del programaque se’ls hi
realitzaran als infants.
4. He pogut realitzar preguntes i resoldre dubtes, que han set contestades.
5. He sigut informat/da de la confidencialitat de les dades.
6. He sigut informat/da informada de la voluntarietat del programa i la possibilitat
de retirar l’infant en qualsevol moment i per qualsevol motiu.
7. Dono el consentiment de l’infant del qual sóc tutor/a legal per a la participació
en aquest programa.
Data: ___ de _________ de 20___

Firma de la mare, pare o tutor (representant legal)

Firma del responsable del programa
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9.7 Annex 7: Drets d’imatge
Sol·licitud de dret d’imatge pel programa d’educació per la salut en infants de 5è i 6è
d’Educació Primària:
El dret d’imatge està reconegut per llei i l’equip del projecte demana el consentiment
a les mares, pares i/o tutors/es d’aquelles i aquells participants, menors d’edat, en la
sessió 4 del programa.
Per mitjà del present document jo, _____________________________, amb
DNI/NIE/Passaport _______________, mare, pare, tutor i representant legal de l’infant
amb

nom

____________________________,

amb

DNI/NIE/Passaport

__________________, otorgo a l’equip del Programa d’Educació per a la Salut sobre
Actituds d’Atenció Urgent en Ferides agudes i cremades, d’acord amb la llei orgànica
1/1982 autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir
vídeos i imatges del menor del qual sóc tutor legal a través de qualsevol mitjà de
comunicació del nostre programa.
Per mitjà del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets a
la imatge del menor que puguin derivar de qualsevol utilització.
He llegit l'autorització, cessió, i acord anterior abans de la seva execució i estic
totalment d'acord amb els seus continguts.

Signatura del tutor legal

A __________________, ____ de________ del 20__
Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers del programa d’Educació per la Salut sobre
Actituds d’Atenció Urgent en Ferides agudes i cremades únicament amb la finalitat de tenir les dades
actualitzades en el cens propi. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició quan ho
cregueu oportú.
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9.8 Annex 8: Presentació Power Point

60

Figura 6. PowerPoint.
Font: Elaboració pròpia.
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9.9 Annex 9: Qüestionari de Coneixements
Aquest qüestionari forma part del programa d’educació per la salut sobre actituds d’atenció urgent en ferides
agudes i cremades. L’estudi permet evaluar el coneixement dels infants de 5è i 6è d’Educació Primària de la ciutat
de Lleida.
El qüestionari és anònim i personal. Per aquesta raó, es prega que es contesti amb la màxima sinceritat, ja que les
dades obtingudes s’utilitzaran per la nostra investigació. Pel compliment d’aquesta, només hi ha una opció vàlida
que s’ha de marcar amb una rodona, o bé en algun altre cas si és necessari s’escriurà la resposta entre les línies
amb lletra clara.
Sexe:
-

Home
Dona
Altres

Edat:
10 anys
11 anys
12 anys
Curs que realitzes:
5è d’Educació Primària
6è d’Educació Primària
Escola on estudies: _______________________
El vostre centre és:
Públic
Concertat
Privat
Procedència de la mare: __________________________
Procedència del pare: __________________________
Quant temps fa que estàs a Espanya:
Tota la vida
Des de fa: _____________ any/s
Has tingut mai alguna ferida aguda o cremada:
Sí
No
Quan va ser l’última vegada que et vas fer una ferida aguda o cremada:
Fa uns dies
Fa uns mesos
Fa uns anys
Què faries davant una ferida profunda?
Netejar la ferida, cobrir-la amb gases netes i retirar els cossos estranys que hi hagi incrustats.
Netejar i desinfectar amb cotó i antisèptic, tapar-la per què no s’infecti amb gases netes.
Disminuir la hemorràgia amb compressió, netejar la ferida i tapar-la amb gases netes.
Si l’afectat té una amputació del dit de la mà, com es conservarà el membre amputat?
Es cobrirà el membre amb una gasa humida estèril amb sèrum fisiològic i s’introduirà a una bossa
i aquesta a la vegada amb una altra bossa amb gel.
Introduir el membre en una bossa amb gel.
Netejar el membre amb alcohol i introduir-lo amb una bossa amb gel.
No manipular el membre amputat i es trucarà a emergències.
Si ens trobem amb tres afectats amb hemorràgia depenent del tipus de sagnat i color, a qui acudirem primer per
atener-lo?
Hematomes en la zona lesionada.
Hemorràgia de color vermell fosc, que surt de forma continua.
Hemorràgia de color vermell brillant que surt a dolls intermitents.
S’haurà d’atendre al que estigui més proper.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quina és la primera atenció en el tractament de les cremades:
Aigua a temperatura ambient (aprox. 20ºC)
Gel
Peix
Pasta de dents
Mel
Oli
Altres: ______________
Temps d’aplicació de l’aigua:
Menys de 10 minuts
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20 minuts
Més de 30 minuts
És necessari mantenir la temperatura corporal en ferides agudes i cremades:
No
Sí
És necessari cobrir la cremada:
No
Utilitzant paper film.
Utilitzant roba neta.
Què s’hauria de fer els primers 15 minuts després d’atendre una persona en un incendi:
Parar el foc, cobrir-lo amb roba i portar-lo a l’hospital.
Utilitzant gel a la superfície de la cremada.
Transferint el més ràpid possible l’afectat a l’hospital i aplicant gel a la cremada.
Parar el foc i utilitzar aigua corrent a temperatura ambient (aprox. 20ºC) sobre la cremada.
No fer res.
Com s’escaparà del foc:
Corrent el màxim possible.
Utilitzant la font d’aigua per refrescar la cara i correr.
Rodar pel terra amb una tovallola humida cobrint-se la cara.
Com prevenir i limitar el fum que ha entrat en una habitació en cas de foc:
Obrint totes les portes.
Tancant les portes i utilitzar una coberta tancada humida de les zones de fuites.
No fer res.
Com es fugirà d’un pis en un foc:
Utilitzant l’ascensor.
Utilitzant les escales.
Utilitzant la finestra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La zona més habiltual on es donen les cremades en infants:
Cuina
Bany
Zona exterior
Dormitori
Un dels principals contribuents a la gravetat d’una lesió per escaldada és:
Durada del contacte amb la substància calenta.
Temps transcorregut entre patir la lesió i rebre atenció mèdica.
Nivell educatiu del cuidador.
Quan algú es crema, la primera acció que es realitzarà:
Posar gel a la cremada.
Posar una crema o mantega a la cremada.
No fer res a la zona afectada
Refredar la zona amb un drap humit o aigua.
Un exemple de seguretat a la cuina seria:
Girar les nanses d'una olla cap a l'exterior perquè es puguin accedir fàcilment.
Permetre que els nens es posin en una cadira i ajudin a cuinar sense supervisió.
Crear una zona a la cuina a prop de l'estufa/forn per evitar que hi pugui entrar un nen.
Deixar olles de menjar cuinat/aigua calenta al terra quan s'acabi d'escalfar a l'estufa.
Si es forma una ampolla a la pell, NO haureu de:
Trencar la butllofa, col·locar crema a la ferida i embolicar amb un apòsit estèril.
Deixar la ampolla intacta fins que es pugui consultar un professional sanitari.
Treure la roba/joies properes de la zona afectada.
Vigilar si hi ha la presència d’inflor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quin és el MILLOR pas que es realitzarà immediatament després d'una lesió per cremada?
Retirar qualsevol roba o accessoris
Buscar assistència mèdica.
Embolicar la zona cremada amb un embenat net.
Refredar la zona cremada sota l'aigua corrent de l'aixeta.
Submergir la zona cremada en un recipient amb aigua.
Aplicació de pasta de dents/mel.
Aplicació de gel
No ho sé
Si una persona porta alguna joia/ornament al voltant de la zona cremada, què s'ha de fer?
Treure’l primer i després posar la zona cremada sota l’aigua.
Refredar primer sota l’aigua i després treure’l sempre que sigui possible.
Refrescar sota un ventilador.
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Deixer-ho com està.
No ho sé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parar, deixar-se caure i rodar quan la teva roba estigui inflamada:
Cert
Fals
Totes les cremades han de ser tractades a un servei d’urgències:
Cert
Fals
S’ha d’aplicar ou cru o herbes medicinals a les cremades:
Cert
Fals
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La primera actuació que es realitzarà en una mossegada de gos:
Res
Herbes medicinals
Netejar amb aigua i sabó
Embolicar la ferida amb roba
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si et realitzes una cremada, aquesta pot deixar-te una cicatriu:
Sí
No
Si un nen es crema, és important posar aigua de l'aixeta a temperatura ambient a la zona cremada:
Sí
No
Què hem de fer si la nostra roba o el nostre cos s'encén?
Treure-la.
Deixar-la posada.
És correcte si una persona realitza esport sense proteccions:
Sí
No
Les cremades i les escaldades poden provocar una cicatriu permanent o fins i tot una discapacitat o la mort:
Verdader
Fals
Als infants els costa determinar si un objecte està calent només mirant-lo:
Cert
Fals
Si un nen es crema, és important posar aigua de l'aixeta/a temperatura ambient normal a la zona cremada.
Verdader
Fals
Preguntes sobre prevenció i seguretat
És important mantenir-se allunyat del foc i dels objectes calents de la cuina:
Sí
No
És correcte avisar un adult, si un infant es crema:
Sí
No
Si un nen cau mentre juga, és important deixar de jugar i dir-ho a un adult:
Sí
No
Si estàs jugant i no estàs segur de si alguna cosa és segura o no, què hauries de fer?
Preguntar abans de realitzar-la i informar-se.
Realitzar-la sense preguntar.
És perillós que els nens creuin la carretera sense un adult:
Sí, és perillós.
No, no és perillós.
Si un nen té un accident de cotxe, no es farà mai mal:
Verdader.
Fals.
Quan es va dins un cotxe, sempre s’utilitzarà el cinturó de seguretat:
Sí
No
Quan es va amb bicicleta, sempre s’ha d’anar amb casc:
Verdader
Fals.
Jugar a la cuina és perillós:
Verdader
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Fals
Mantenir els pisos/terra nets pot evitar que un nen caigui i prengui mal:
Sí
No
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consideres que utilitzes joguines adequades per la teva edat:
Sí
No
Consideres important anar acompanyat d’algú adult quan creues el carrer?
Sí
No
Consideres important que l’inodor estigui amb la tapa baixada?
Sí
No
Consideres important que els infants s’allunyin en les festes on s’utilitza pòlvora?
Sí
No
Considres important que existeixin les reixes i baranes per evitar accidents?
Sí
No
Consideres important que els dipòsits d’aigua siguin segurs, amb tapa i estiguin segellats?
Sí
No
Consideres important que els medicaments estiguin guardats amb clau?
Sí
No
Consideres important que els detergents i insecticides estiguin guardats amb clau?
Sí
No
Consideres important que els elements curts-punxants estiguin guardats amb clau?
Sí
No
Consideres importan que els endolls estiguin protegits?
Sí
No
Consideres important que els animals estiguin tancats o separats amb una reixa?
Sí
No
En una escala de l'1 al 5, quina confiança tens a l'hora de donar primers auxilis a una víctima amb una ferida aguda
o cremada?
1- No confio gens.
2- Una mica confiat.
3- Moderadament confiat.
4- Confiat.
5- Molt segur.
D'on has rebut els coneixements sobre la gestió dels primers auxilis? Marqueu tot el que correspongui.
No tinc cap coneixement en aquest sentit
Companyes i/o familiars
Observació directa (Demostracions, tallers, seminaris, qüestionaris, el meu centre educatiu,...)
Audiovisuals (Programes, vídeos, televisió, internet,...)
Simbòlics (Llibres, representacions gràfiques,...)
De reciclatge (Revistes, campanyes institucionals, diaris,...)
Color verd – Respostes correctes

Aquest qüestionari s’ha pogut realitzar mitjançant diferents preguntes de qüestionaris validats Ad Hoc, aquests
són:
-

Abraldes, J; Ortín, A. La formación del profesorado de Educación Física en Primeros Auxilios.
Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física. 2008.
-

-

- Preguntes que s’han agafat: 21, 29 i 37.

Riaz, R; Riaz, L; Khan, J; Baloch, M. Survey on Knowledge of First Aid Management of Burns
Amongst Medical and Non-medical Students in Karachi, Pakistan: Need for an Educational
Intervention?. Cureus. 2020; 12(1): e6674.

65

-

Lam, N; Li, F; Tuan, C; Huong, H. To evaluate first aid knowledge on burns management amongst
high risk groups. Burns Open. 2017; 1(1): 29–32.
-

-

Pregunta sobre mossegada d’animal (gos).

AlQahtani, FA; Alanazi, MA; Alanazi, MK; Alshalhoub, KS; Alfarhood, AA; Ahmed, SM.
Knowledge and practices related to burn first aid among Majmaah community, Saudi Arabia. J
Family Med Prim Care. 2019; 8(2): 594-598.
-

-

Preguntes sobre cremades, caigudes i prevenció de lesions no intencionades.

Singh, A; Agarwal, M; Singh, A; Katyal, R; Joshi, S; Khan, S. Knowledge about first aid, wound
management and vaccination for the cases of dog bite: a cross-sectional study among the
students of a management and technology institute in western Uttar Pradesh. Singh A et al. Int J
Community Med Public Health. 2018; 5(1): 280-283.
-

-

Preguntes que s’han agafat: 3, 4, 6, 7 i 8.

Foulds, K; Peng, D; Zaidi, S. Play safe with Sisimpur: an evaluation of a child injury prevention
intervention in Bangladesh. Int J Inj Contr Saf Promot. 2021; 28(1): 86-93.
-

-

Preguntes que s’han agafat: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10.

Gamelli, L; Mykychack, I; Kushnir, A; Driscoll, D; Fuzaylov, G. Targeting Burn Prevention in
Ukraine. Journal of Burn Care & Research. 2015; 36(1), 225–231.
-

-

Preguntes que s’han agafat: 8, 12, 16 i 17.

Preguntes sobre cremades.

Del Toro, M; Fernández, S; Sulay, K. Prácticas para la prevención de accidentes en el hogar en
cuidadores de niños de 1 a 5 años en un barrio de Cartagena (Colombia). Arch Med (Manizales).
2019; 19(1): 99-10.
-

Preguntes sobre prevenció i seguretat
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9.10 Annex 10: Check-list signes d’alarma
Taula 9. Criteris de signes d’alarma per acudir a un centre sanitari.
Criteris de signes d’alarma per acudir a un centre sanitari

Llistat de revisió

Sí
1

Si la ferida no deixa de sagnar després de 5 minuts de pressió directa.

2

Si la ferida és profunda i/o medeix més de 2-3 cm.

3

Si presenta vores que no s’ajunten.

4

Si hi ha un objecte incrustat en la ferida.

5

Si és una ferida al coll, al rostre de la cara, articulacions o genitals.

6

Si es tracta d’una amputació parcial o total.

7

Si apareixen complicacions o signes d’infecció: dolor, eritema, induració, mal olor,
edema, tumefacció, augment de la mida de la lesió o de la temperatura, celulitis,
abscessos, dehiscències,entre d’altres.
Si la ferida ha sigut realitzada per la mossegada d’un animal o persona.

8
9

No

Si la ferida penetra en cavitats i/o són ferides que no es poden netejar
adequadament.

Extret de: Ameneiro-Romero L, Arantón-Areosa L, Sanmartín-Castrillón R. Actualización clínica en heridas
traumáticas de partes blandas. Enferm Dermatol. 2019; 13(37): 11-24.

9.11 Annex 11: Check-list signes d’infecció
Taula 10. Criteris de signes d’infecció.
Criteris de signes d’infecció

Llistat de revisió

Sí
1

Augment del dolor en la zona de la ferida.

2

Eritema.

3

Edema.

4

Calor.

5

Supuració purulenta.

6

Retràs de curació de la ferida.

7

Decoloració del teixit de granulació.

8

Mal olor.

9

Febre.

No

Extret de: Gardner SE, Frantz RA, Doebbeling BN. The validity of the clinical signs and symptoms used to identify
localized chronic wound infection. Wound Repair Regen 2001; 9 (3): 78-186.
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9.12 Annex 12: Qüestionari Kahoot
La neteja de les ferides es realitza:
•
De dins a fora
•
De fora a dins
•
No importa l'ordre
•
Les ferides no es poden netejar
En la neteja de les ferides obertes amb pèrdua de teixit s’utilitzarà:
•
Un antisèptic
•
Sèrum fisiològic
•
Pomada de col·lagen
•
Apòsit hidrocol·loide
L'eritema és una alteració:
•
Cutània
•
Sensitiva
•
Nerviosa
•
Respiratòria
La sara té una ferida a la cama esquerra. Des d'ahir presenta un quadre de dolor, induració, febre, edema i
envermelliment de la zona. Amb què es correspon amb els següents signes clínics:
•
Infecció
•
Hemorràgia
•
Dehiscència
•
Cap de les anteriors és certa
Quina de les següents no és una funció de la pell?
•
Absorció i excreció
•
Emmagatzematge de nutrients
•
Protecció i regulació tèrmica
•
Síntesi de substàncies
Les ferides en les quals predomina la profunditat sobre l'extensió es denominen:
•
Contuses
•
Punxants
•
Per esquinç
•
Incises
Davant una ferida greu no s'ha de:
•
Assegurar el manteniment de les constants vitals
•
Extreure el cos estrany que estigui clavat
•
Trasllat a un centre hospitalari
•
Contenir l'hemorràgia
És indicatiu de la correcta cicatrizació d'una ferida:
•
La inflamació de les vores de la ferida passats els tres dies
•
La formació d'un queloide
•
L'hemorràgia
•
La formació de teixit de granulació
Entre les característiques de l'envelliment de la pell de l'ancià es troba:
•
Pèrdua d'elasticitat
•
Increment de l'activitat de les glàndules sebàcies
•
Major vascularització
•
Excessiva sudoració
Davant una exposició accidental a material citotòxic per contacte amb la pell:
•
Es rentarà immediatament la zona amb aigua i sabó abundant durant uns deu minuts
•
Es rentarà amb aigua fregadora per augmentar el flux a la zona afectada
•
Es rentarà la zona amb sèrum fisiològic abundant durant uns 15 minuts
•
S'assecarà la zona immediatament i es deixarà a l'aire
La definició de "teixit fibrós que repara el teixit normal destruït per alguna causa" correspon a:
•
Atròfia
•
Esclerosi
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•
Cicatriu
•
Crosta
Quina és la part més externa de la pell?
•
Dermis
•
Dermis papil·lar
•
Hipodermis
•
Epidermis
Davant una ferida tancada i conservada la integritat de la pell, ens estem referint a:
•
Abrasions
•
Incisions
•
Contusions
•
Laceracions
L'eritema és:
•
L'envermelliment de la pell per congestió capil·lar
•
Pèrdua de substància cutània
•
Lesió sòlida de la pell
•
Coloració groc verdosa de la pell
Una ferida és contusa quan es produeix per:
•
Objectes esmolats
•
Estilets
•
Objectes roms
•
Objectes punxants
Què és el que no ha de fer-se davant una ferida greu?
•
Treure els cossos estranys visibles, encara que estiguin profunds
•
No cal tocar la ferida
•
Haurà de col·locar a sobre una compresa estèril o drap net
•
Caldrà traslladar el ferit a un centre apropiat
La cicatrizació que es produeix en ferides netes i en teixits suturats, s'anoma:
•
Cicatrització per primera intenció
•
Resposta inflamatòria
•
Cicatrització per segona intenció
•
Cicatrització neta
La pell representa:
•
Del 7% al 20% del pes corporal
•
El 25% del pes corporal
•
Del 20% al 25% del pes corporal
•
Del 25% al 35% del pes corporal
La primera actuació davant d’una ferida aguda lleu és:
Rentar amb aigua i sabó
Desinfectar
Tapar
Per la desinfecció de les ferides, el millor antisèptic és:
Povidona Iodada.
Clorhexidina aquosa 1%.
Aigua oxigenada.
Una ferida destapada té més risc d’infecció:
Verdader.
Fals.
Quin NO és un signe d’infecció?
Dolor, eritema i edema.
Dolor, supuració i febre.
Cicatrització.
Quin NO és un criteri per anar al Centre d’Atenció Primària o hospital més proper?
Ferida profunda.
Ferida àmplia.
Rascada superficial.
Sempre cal valorar la vacunació del tètanus en qualsevol ferida:
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Verdader.
Fals.
La primera actuació davant d’una cremada és:
Posar pasta de dents.
Aigua constant.
Desinfectar.
L’eritema provocat per la exposició excessiva al sol es considera una cremada de II grau:
Verdader.
Fals.
Quines són cremades considerades greus segons la localització:
La cara.
El braç.
El peu.
La gravetat d’una cremada sempre es podrà observar al moment?
Verdader.
Fals.

Font: Elaboració pròpia.
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9.13 Annex 13: Cançó amb ball

Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=XkhJpqAnse4&t=9s

Figura 7. Cançó amb vídeo sobre cura de ferides agudes.
Font: Elaboració pròpia.
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9.14 Annex 14: Satisfacció del programa als alumnes
Per realitzar una bona avaluació s’haurà de realitzar les següents qüestions sobre la
satisfacció del programa. Les preguntes que s’han utilitzat formen part de l’article
d’Esposito i al i formen part del qüestionari de satisfacció del discent (CSD). Aquest
contempla 23 ítems en cinc dimensions (utilitat, metodologia, organització i recursos,
capacitat docent i valoració global). A nivell de resultats, s’ha de posar un número
entre el 0 i el 10 (el 0 significa grau més baix de satisfacció o estar totalment en
desacord i el 10 el grau més alt de satisfacció o estar totalment d'acord).
Taula 11. Qüestionari de satisfacció del discent (CSD) dirigit als alumnes.

Qüestionari de satisfacció del discent (CSD)

Utilitat

Metodologia

Del 0 (Totalment
en desacord) al
10
(Totalment
d’acord)

1. S'han cobert les expectatives que tenia en
relació amb la utilitat de l'acció formativa en que
he participat.
2. Els continguts desenvolupats durant l'acció
formativa han estat útils i s'han adaptat a les
meves expectatives.
3. Podré aplicar els coneixements adquirits a la
meva pràctica en un futur.
4. La tipologia (curs, seminari, taller, etc.) ha estat
adequada per a la consecució dels objectius.
5. La modalitat presencial ha facilitat
l'aprenentatge dels continguts impartits.
6. Els mètodes didàctics emprats pels docents
han estat els adequats pel desenvolupament
òptim de l'activitat.
7. Si s’escau, la distribució dels grups ha estat
l'apropiada pel desenvolupament de l'activitat.
8. El sistema d'avaluació emprat m'ha permès
conèixer el meu nivell de domini després del
desenvolupament de l'activitat.
9. El nombre de tutories establert ha estat
adequat per atendre les meves necessitats i
consultes.
10. Les tutories desenvolupades m'han permès
resoldre els meus dubtes i consultes
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Organització 11. S'ha comptat amb la documentació i els
i recursos
materials
amb
antelació
suficient
pel
desenvolupament de cada mòdul.
12. Els mitjans i els recursos didàctics posats a
disposició
han
estat
adequats
al
desenvolupament òptim de l'activitat.
13. Les instal·lacions físiques o virtuals han
facilitat el desenvolupament de l’activitat.
14. La durada de l’activitat ha resultat l’adequada
per adquirir els objectius que es proposaven a
l’inici.
15. La secretaria i coordinació de l’activitat ha
donat el suport adequat al desenvolupament
òptim de la mateixa (comunicació, informació a la
família...).
16. En general, l'organització logística ha
contribuït al desenvolupament de l'activitat
formativa.
Capacitat
17. Els/les docents han mostrat tenir domini dels
docent
continguts que han impartit.
18. Els/les docents han aconseguit mantenir
l'interès dels assistents i adaptar la sessió a les
expectatives del grup.
19. Els/les docents han resolt els meus dubtes i
han estat accessibles.
20. Els/les docents han afavorit la participació.
21. En general, la participació i intervenció
dels/de les docents s'ha adaptat a les meves
expectatives prèvies.
Valoració
22.En general, estic satisfet amb el
global
desenvolupament de l'activitat.
23.Recomanaria a altres persones realitzar
aquesta activitat formativa.
Comentaris

Extret de: Esposito, T; Muñoz-Castro, F; Herrera-Usagre, M; Periáñez-Vega, M. Fiabilidad y validez para un
cuestionario de satisfacción con la formación continuada en salud: el cuestionario de satisfacción del
discente. FEM: Revista de la Fundación Educación Médica. 2015; 18(3): 197-203.
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9.15 Annex 15: Satisfacció del programa a les famílies
Les preguntes que s’utilitzaran per l’enquesta de satisfacció a les famílies formen part
del llibre “Educación para la Salud: Elaborar un programa en 8 etapas”. A nivell de
resultats, s’ha de posar un número entre l’1 i el 5 (l’1 significa Gens d’acord i el 5
Totalment d’acord).
Taula 12. Satisfacció del programa a les famílies.

Grau de satisfacció de les famílies dels i les participants:

Del 0 (Gens d’acord)
al 5 (Totalment
d’acord)

Qüestions interpersonals
Sents que l’infant ha estat ben atès?
Creus que ha tingut bona relació amb la resta de
participants?
Creus que el personal que està realitzant la intervenció està
suficientment qualificat?
Qüestions relatives al servei
Creu que l’espai on es realitza la intervenció és adequat?
Creu que l’horari és apropiat?
Creu que l’accés al centre és senzill?
Li han facilitat l’accés a la formació?
Qüestions de contingut
Creu que tots els temes a tractar han estat rellevants?
Creu que el ritme de la presentació és adequat?
Creu que la forma de presentació ha estat adequada?
Creu que la informació és massa bàsica?
Creu que la informació és massa complexa?
Creu que falta informació per exposar?
Desenvolupament de les activitats:
El meu fill ha partipat en totes les activitats?
S’ha utilitzat el cronograma previst?
S’ha utilitzat l’horari previst?
Altres comentaris o aportacions:
Extret de: Gómez, S i col. Educación para la salud : elabora un programa en 8 etapas. Sevilla: Culbuks, 2016
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9.16 Annex 16: Tríptic

Figura 8. Tríptic (Cara 1).
Font: Elaboració Pròpia

Figura 9. Tríptic (Cara 2).
Font: Elaboració Pròpia
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