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Resum 

 

En els últims anys, l’ús dels mètodes anticonceptius ha anat en augment entre la població a 

nivell mundial i ha sigut clau per la planificació familiar i també per la salut reproductiva de la 

dona. 

 

Actualment, es coneix que existeixen una gran varietat de tècniques i mètodes 

anticonceptius i que entre ells tenen diferències en quan a les característiques, eficàcia, 

seguretat, efectes secundaris, preu i si són reversibles o no ho són.  

Els mètodes anticonceptius han tingut molt impacte sobre la fecunditat i sobre la sexualitat i 

això està relacionat amb la gran quantitat d’informació que els professionals de la salut 

transmeten amb l’educació sanitària. És per això que aquí cal destacar l’assessorament per 

part del professional d’infermeria en l’elecció del mètode anticonceptiu que millor s’ajusti a 

les necessitats de cada pacient tenint en compte que cadascú escull l’opció més adequada a 

la seva situació en base a factors com són l’edat, l’estat de salut i també el tipus de relacions 

sexuals que manté.  

 

Mitjançant l’elaboració d’aquest treball es dissenya un programa d’educació per la salut d’ús 

d’anticonceptius per oferir millors coneixements als estudiants de secundària de l’Institut 

Sant Josep de Tàrrega. L’objectiu general del programa és desenvolupar una proposta que 

augmenti el grau de coneixement i l’ús responsable  d’anticonceptius per prevenir les MTS, 

en la població adolescent d’educació secundària de l’Institut Sant Josep de Tàrrega durant 

un curs escolar. 

 

Paraules clau: mètodes anticonceptius, adolescència, educació per la salut, infermeria, 

llevadora, prescripció infermera. 
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Abstract 

 

In recent years, the use of contraceptive methods has increased worldwide and it has been 

important for family planning and also for women’s reproductive health. 

Currently, there are a lot of techniques and contraceptive methods and they have 

differences in terms of features, effectiveness, safety, side effects, price and whether they 

are reversible or not. 

 

Contraceptive methods have had a big impact on fertility and sexuality and this is related to 

the large amount of information that health professionals transmit with sanitary education. 

That’s why it has to be highlighted the advice from the nursing professional in choosing the 

contraceptive method that best suits the needs of each patient, taking into account that 

everyone chooses the most appropriate option for their situation based on factors such as 

age, health status and also the type of sexual relations you have. 

 

Through the elaboration of this work a health education program for the use of 

contraceptives is designed to provide better knowledge to high school students from the 

“Institut Sant Josep de Tàrrega”. The goal of this health program is to develop a proposal 

that increases the degree of knowledge and responsible use of contraceptives to prevent 

sexually transmitted diseases, in the adolescent population of secondary education of the 

“Institut Sant Josep de Tàrrega” during a school year. 

 

Key words: contraceptive methods, adolescence, health education, nursing, midwife, nurse 

prescription. 
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1. Introducció 

 

Totes les persones tenim dret a viure la nostra sexualitat amb plaer i lliurement. La gent jove 

que experimenta les seves primeres relacions sexuals en edats primerenques, també tenen 

dret a rebre informació i educació necessàries sobre aquest tema per així poder prendre 

decisions responsables i sentir-se segurs, evitant riscos com les malalties de transmissió 

sexual o bé l’embaràs no desitjat (1). 

 

L’Estratègia Nacional de Salut Reproductiva en el Sistema Nacional de Salut reconeix els 

drets sexuals i reproductius com a drets humans i això es reconeix en declaracions, 

convencions i pactes de les Nacions Unides. El desenvolupament d’una sexualitat saludable 

passa pel reconeixement dels drets sexuals, el dret a la informació i també la decisió lliure 

sobre la sexualitat de la pròpia persona (2). 

 

Segons l’Enquesta Nacional del 2018 sobre l’anticoncepció a Espanya, l’edat d’inici de les 

relacions sexuals baixa als 16,37 anys en les dones entre 15 i 19 anys i el 30% de les 

enquestades han utilitzat a la pastilla del dia després o anticoncepció d’urgència com a 

pràctica anticonceptiva. Aquesta última xifra s’eleva a un 38% entre les dones de 25 a 34 

anys d’edat (2). 

 

El 91,6% de les dones entre 15 i 50 anys ha mantingut relacions sexuals alguna vegada.  La 

gran majoria de les dones (91,3%) declaren haver utilitzar algun mètode anticonceptiu la 

primera vegada que van mantenir relacions sexuals, tot i això hi ha un 7,6% que rebel·len 

que la primera vegada no van utilitzar cap mètode anticonceptiu. D’aquests dades anteriors, 

cal destacar que entre les dones de 45 a 49 anys l’ús de mètode anticonceptiu en la primera 

relació va ser del 85,1% , mentrestant aquesta pràctica s’incrementa en la població més jove 

(dones menors de 20 anys) perquè és el 96,7% d’elles les que van utilitzar algun mètode 

anticonceptiu en la primera relació sexual.  Això ens reflexa la sensibilitat en l’ús de mètodes 

anticonceptius en les més joves (2). 
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Pel que fa l’ús del doble mètode (ús conjunt del preservatiu amb algun altre mètode) el 80% 

de les dones entre 15 i 49 anys no utilitzen un mètode eficaç per prevenir l’embaràs amb el 

preservatiu, que prevé de les malalties de transmissió sexual. El 5,5% ho fa de forma 

ocasional (alguna vegada o gairebé mai) i el 14,3% l’utilitza sempre o gairebé sempre (2). 

 

El 58,4% de les dones que utilitzen el preservatiu com a mètode principal ho fan sempre 

però pel contrari, el 38,1% no l’utilitza en totes les relacions sexuals. A més, el 63,2% de les 

dones que utilitzen el preservatiu ho fan des del principi de la relació però el 29,1% ho fan 

després de que la relació ja hagi tingut inici. L’ús incorrecte del preservatiu, incrementa el 

risc d’embaràs no desitjat i també el contagi de MTS. L’oferta de mètodes de llarga duració 

és baixa perquè en l’enquesta gairebé la meitat de les entrevistades (45,6%) afirmen que en 

el moment de l’assessorament anticonceptiu no la van informar de la possibilitat dels 

mètodes de llarga duració i aquests ofereixen una eficàcia anticonceptiva altíssima i són molt 

còmodes i segurs per la salut de la dona (2). 

 

Avui en dia aquesta educació sexual es fa amb edats més primerenques i des de les escoles, 

els alumnes comencen a rebre formació sobre sexualitat responsable i planificació familiar. 

Tot i això, molts estudis han observat que encara que hi ha molt accés a la informació, els 

joves segueixen adoptant conductes sexuals de risc. La bibliografia també ens diu que els 

adolescents tenen poca capacitat de control sobre la seva exposició a situacions de risc i això 

condueix en alguns casos a prendre decisions que poden ser inadequades en relació a la 

salut sexual. Una bona educació per la salut des d’edats primerenques, ajuda de manera 

considerable a la reducció de conductes de risc en la pràctica sexual. Per això, És important 

rebre un bon assessorament anticonceptiu previ a l’elecció del mètode perquè el personal 

sanitari influeix de manera decisiva en l’elecció d’aquest (3,4,5). 

 

En la nostra societat cada vegada la primera relació sexual es practica més aviat i per això és 

recomanable impartir formació en centres educatius perquè l’educació integral en sexualitat 

és un procés d’ensenyança i aprenentatge basat en plans d’estudis que dota a nens i joves 

de coneixements basats en dades empíriques, habilitats, actituds i valors que els empodera 

per gaudir de la salut, el benestar i dignitat. En resum, els ensenya a comprendre com 

protegir els seus drets al llarg de la vida i vetllar per ells (3,4,5). 
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1.1. Marc teòric 

 

1.1.1. Malalties de transmissió sexual i mètodes anticonceptius 

 

1.1.1.1. Malalties de transmissió sexual 

 

La incidència de les ITS segueix una tendència ascendent en gairebé tots els grups 

poblacionals però preocupa especialment entre els adolescents, perquè s’ha duplicat. 

La societat actual s’enfronta a l’augment de taxes de malalties de transmissió sexual en els 

adolescents i aquests són molt vulnerables davant les ITS per les seves característiques 

fisiològiques i també degut al comportament propi de l’edat (6). 

 

Les MTS són infeccions que es poden transmetre d’una persona a una altra durant el 

contacte físic sense protecció en les relacions sexuals i poden ser causades per virus, bacteris 

o paràsits (7). 

 

Afecten sobretot als genitals però també poden afectar a altres llocs com l’anus i la boca.  

Les MTS són molt àmplies i les manifestacions clíniques poden ser molt variades. De forma 

general, algunes poden produir lesions o úlceres a la pell o a les mucoses, altres poden 

provocar secrecions del penis, la uretra, la vagina o el recte i fins i tot n’hi ha que poden 

afectar a l’estat general de la persona. Per altra banda, també n’hi ha que no causen 

símptomes i passen desapercebudes en la persona que les pateix (7). 

 

A més, hi ha MTS que es poden curar però n’hi ha d’altres que són incurables. Algunes 

poden esdevenir en malalties cròniques i comportar fins i tot la mort. També n’hi ha algunes 

que poden ser causa d’esterilitat, ocasionar complicacions en l’embaràs o també poden ser 

causa de càncer genital o anal. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, es transmeten principalment durant les relacions sexuals 

amb penetració (vaginal, anal o orogenital) i a vegades també per contacte sexual sense 

penetració: 
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-Per l’intercanvi de fluids corporals com: el semen, secrecions uretrals, secrecions vaginals i 

sang de la persona infectada. És el cas del VIH, l’ hepatitis B, la gonocòccia i les clamídies. 

 

-També per contacte directe amb zones de la pell o mucoses afectades per la infecció. És el 

cas de l’herpes genital, les berrugues genitals i la sífilis. 

 

A més, també hi ha transmissió no sexual d’algunes d’aquestes infeccions com per exemple 

la sarna i la pediculosi genital es poden contagiar amb contactes corporals íntims o 

mitjançant robes infectades (7). 

 

És per això que qualsevol persona sexualment activa es pot trobar en algun moment en risc 

de contraure una MTS i l’única manera de prevenir les MTS és evitant les situacions i els 

comportaments de risc (7). 

 

A continuació, podreu observar una taula gràfica de les MTS a l’Annex 2. 

 

 1.1.1.2. Història dels mètodes anticonceptius 

 

Per totes les espècies animals, la sexualitat és el reclam, específic i poderós que ha dissenyat 

la naturalesa per la reproducció i d’aquesta manera poder conservar les espècies. 

 

L’anticoncepció no se la va poder plantejar l’home fins que va relacionar el coit amb la 

fecundació havent-hi indicis de que això va passar a finals de l’edat de coure o a principis de 

la de bronze, és a dir uns 2.000 anys Abans de Crist. 

 

El document més antic de la nostra història on es menciona l’existència de mètodes 

anticonceptius, és el Papir de Petri el qual va ser escrit a Egipte uns 1.850 anys Abans de Crist 

(8). 

 

Actualment, existeixen una gran varietat de mètodes contraceptius i de prevenció de 

malalties de transmissió sexual que s’adapten a diferents situacions (9).  
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El mètode anticonceptiu més apropiat depèn de la salut general de cada persona, l’edat, la 

freqüència d’activitat sexual, la quantitat de parelles sexuals, el desig de tenir fills en un 

futur i els antecedents familiars de determinades malalties (10). 

 

El mateix mètode anticonceptiu no és recomanable per a tothom, per això cadascú ha de 

trobar el mètode més ideal pel seu cas i per la situació que està vivint.  

 

A continuació, s’exposen  els diferents tipus de mètodes anticonceptius (10): 

 

-El preservatiu: el preservatiu és el mètode contraceptiu que més és recomana per als joves 

ja que és molt eficaç per prevenir l’embaràs i també les MTS. Cal remarcar que és l’únic 

mètode que té aquesta doble funció. 

-Esponges anticonceptives: es tracta d’esponges toves impregnades d’espermicida i que són 

d’un sol ús. Es posen a la vagina de la dona abans de tenir relacions sexuals i això impedeix 

que l’espermatozoide arribi a l’úter i l’espermicida també mata als espermatozoides.  

-Espermicides: els espermicides poden matar als espermatozoides. S’utilitzen en combinació 

amb el capell cervical o el diafragma.  

-Diafragma: es tracta d’una semi-circumferència de goma amb un anell de metall flexible que 

s’adapta al coll de l’úter.  Això es posa abans de cada relació sexual de forma conjunta amb 

una crema espermicida i així augmentar la seva eficàcia. Es deixa a la vagina unes 8 hores 

després de la relació sexual i posteriorment es treu. 

-Capell cervical: és una copa de silicona fina que s’insereix a la vagina abans de tenir 

relacions sexuals per impedir que els espermatozoides passin a l’úter.  

-El mètode Ogino-Knaus (calendari):  és un mètode natural per evitar l’embaràs però no 

protegeix de les malalties de transmissió sexual. Determina el calendari de l’ovulació de la 

dona i es tracta de practicar l’abstinència els dies fèrtils. 
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Figura 1: imatge del calendari Ogino-Knaus. 

Font: 11. Gencat. El mètode Ogino-Knaus (calendari) [Internet]. 2017 [citat 3 de febrer del 2022]. Disponible a: El mètode 

Ogino-Knaus (calendari). Sexe Joves (gencat.cat) 

 

-”La marxa endarrere”:  aquest mètode consisteix en retirar el penis de la vagina abans de 

que es produeixi l’ejaculació. 

 

-Les píndoles: la píndola és un mètode anticonceptiu farmacològic i hormonal que la seva 

funció és inhibir l’ovulació. 

 

-Els pegats hormonals: és un tipus d’anticonceptiu hormonal que es posa un cop a la 

setmana, es col·loca un pegat nou cada setmana durant tres setmanes i la quarta setmana 

no s’utilitza el pegat per permetre la menstruació. 

 

-L’anella vaginal: consisteix en una anella fina i flexible que la dona es pot col·locar ella 

mateixa dins de la vagina i allibera de forma continua hormones femenines. 

 

-Les injeccions hormonals: és un mètode hormonal alternatiu a les píndoles per exemple i és 

la injecció d’una progestina. 

 

-Implants subcutanis: anticonceptiu reversible de llarga durada que pot protegir de 

l’embaràs durant 3 anys. És una petita vareta de plàstic que conté etonogestrel, una 

hormona que s’allibera en petites quantitats de forma diària. 

 

-DIU: estructura de plàstic que s’insereix dins de l’úter i té com a finalitat impedir l’embaràs. 

 

-Esterilització: l’esterilització s’utilitza quan els homes i les dones ja no volen tenir més fills i 

poden decidir lliurement si es volen realitzar l’esterilització. 

 

 

 

 

 

http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/contracepcio/metodes-contraceptius/el_metode_ogino-knaus/
http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes/contracepcio/metodes-contraceptius/el_metode_ogino-knaus/
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1.1.1.3. Indicació i ús 

 

L’adolescència és una etapa d’adaptació i canvis i la  OMS la defineix com l’etapa de 

creixement i desenvolupament compresa entre els 10 i els 19 anys i es tracta d’un període 

de desenvolupament en el qual es produeixen importants canvis físics, psicològics, 

emocionals i socials. Una característica fonamental entre la infància i la maduresa és la cerca 

del seu propi espai i això fa que experimentin sense mesurar les conseqüències dels seus 

actes. Això sovint pels adults implica riscos inacceptables però ells no ho perceben com a tal. 

 

La vivència del “no risc” fa que no siguin usuaris regulars de mètodes anticonceptius i que en 

ocasions, els que utilitzin siguin poc eficaços (12). Com que en l’etapa de l’adolescència són 

freqüents les conductes sexuals de risc perquè potser no tenen una adequada EpS entorn als 

MAC, actuen en conseqüència a opinions i punts de vista que poden estar plens de criteris 

erronis  en la gran majoria de vegades (13). 

 

En els últims anys les conductes sexuals dels joves han canviat i això ha portat a un augment 

d’embarassos no desitjats i també d’infecció de malalties de transmissió sexual (12). No 

existeix un MAC ideal per aquest període de la vida de tal manera que tampoc n’hi ha cap 

que estigui contraindicat només considerant el factor edat. L’edat no és raó suficient per 

descartar cap mètode anticonceptiu però els aspectes socioconductuals dels adolescents sí 

que han de ser considerats a l’hora de recomanar un mètode anticonceptiu valorant la 

motivació i l’acceptabilitat per assegurar un compliment adequat. 

 

1.1.1.4. Avantatges i desavantatges 

 

Els mètodes anticonceptius tenen múltiples avantatges i també desavantatges que són 

importants de tenir en compte. Les avantatges i desavantatges dels mètodes anticonceptius 

són múltiples depenent de cadascun d’ells i es poden consultar en l’Annex 1 d’aquest treball. 

A més d’oferir protecció front a les MTS i als embarassos no desitjats també poden brindar 

molts altres beneficis. No obstant, també existeixen desavantatges que són importants de 

considerar. 
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1.1.1.5. Opinions i creences 

 

Com he comentat anteriorment, els adolescents moltes vegades actuen seguint creences 

que en moltes ocasions poden ser errònies. Un mite es tracta d’una opinió infundada sobre 

alguna cosa, expressada amb la convicció perquè volem que sigui veritat  i que es converteixi 

en un creença per tota la població (14). 

 

La salut sexual i reproductiva és un dret per a tots i exercir-la és responsabilitat de cadascú 

de nosaltres. És molt important conèixer els mètodes anticonceptius perquè el coneixement 

i la formació contribueix a que cada persona pugui viure la sexualitat de manera lliure però 

responsable (15). 

 

A continuació nombraré un mite relacionat amb els mètodes anticonceptius i els 

adolescents: 

 

→ Els anticonceptius reversibles de llarga duració no són adequats pels adolescents. 

Des de fa molts anys, les pacients joves i les adolescents, han quedat excloses de la 

possibilitat d’utilitzar mètodes anticonceptius reversibles de llarga duració pels possibles 

mites d’infecció o infertilitat posterior. 

Com que són pacients amb risc d’embaràs degut a la major freqüència de relacions sexuals 

que mantenen i amb base a evidència es pot concloure que el DIU és un mètode segur que 

ofereix una protecció front l’embaràs que és efectiva en la població jove (16). 
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1.1.2. Rol d’infermeria i de la llevadora en l’ús dels mètodes anticonceptius 

 

1.1.2.1. Educació sanitària 

 

L’adolescència és una etapa clau per a l’educació sexual i per a inculcar conductes 

saludables.  

La importància de realitzar una bona educació sexual durant aquesta etapa de l’adolescència 

és fonamental per poder evitar les conseqüències que poden aparèixer arrel de les 

conductes de risc que practiquen els joves si no es tenen els coneixements adequats. 

 

Durant l’edat escolar, és important realitzar tallers perquè així puguin rebre informació 

teòrica i també realitzar part pràctica perquè participin. 

 

L’entorn familiar és important però a mesura que avança l’edat cap a l’adolescència els pares 

acostumen a tenir dificultat per tractar aquests temes. Per tant, és adient realitzar 

intervencions a l’escola de manera conjunta amb el professorat i amb l’Equip d’Atenció 

Primària (17). 

Dins de tot l’equip sanitari que trobem en un Centre d’Atenció Primària, la infermera té un 

paper fonamental i clau en l’aplicació, execució i continuïtat de les pràctiques de 

plantejament familiar perquè la capacitat i la competència que té són necessàries. 

 

L’eficàcia dels mètodes anticonceptius depèn de l’actuació dels professionals de la salut 

incloent la infermera i les informacions dels mètodes i la manera correcta de transmetre-ho, 

està directament relacionat amb la seguretat de l’ús dels mètodes anticonceptius (18). 

 

Tanmateix, la llevadora és el professional especialitzat que acompanya a la dona en totes les 

etapes de la seva vida i aborda tots els temes relacionats amb la salut sexual i reproductiva. 

La llevadora  també té un pes important en la planificació familiar i el consell contraceptiu. 

Ho fa mitjançant la promoció d’una sexualitat sana en totes les etapes de la vida de la dona, 

en la prevenció d’embarassos no desitjats informant a la població de tots els mètodes 

anticonceptius que existeixen, en la prevenció de malalties de transmissió sexual, en la 

prevenció del càncer de cèrvix i de mama i en la captació inicial de problemes de fertilitat 

(19). 
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1.1.2.2. Prescripció d’infermeria i els mètodes anticonceptius 

 

En aquesta apartat, relacionant la prescripció d’infermeria i els mètodes anticonceptius es 

pot afirmar que la  prescripció d’infermeria s’entén com  la capacitat que té infermeria, en el 

marc de la direcció, avaluació i prestació de les cures d’infermeria, de seleccionar, guiats pel 

criteri professional, diferents materials/dispositius/productes i medicació que estan 

encaminats per satisfer les necessitats de salut de l’usuari i la població i amb suport del judici 

clínic infermer en forma de cures. 

 

Dins de les àrees i especialitats d’Infermeria, segons una enquesta sobre la prescripció 

infermera a Espanya, una de les àrees de la pràctica professional que es prescriu de forma 

majoritària són les llevadores. De les nou províncies on es prescriu en el 80% dels casos es 

realitza prescripció per part d’infermeres especialistes com són llevadores i salut mental. 

La prescripció infermera és una realitat aconseguida als països avançats i una tendència que 

creix en la resta de països (20). 
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 1.1.3. Model pel disseny del programa 

Degut a l’alta incidència de les MTS entre els adolescents i a la necessitat de promoure un 

comportament sexual segur, per assolir l’objectiu principal del programa i l’elaboració 

d’aquest, s’ha escollit el model  FACILE. Així doncs, el model que he escollit  per la realització 

d’aquest programa d’educació per la salut és el model FACILE. 

 

Aquesta proposta està basada en un model d’aprenentatge de la conducta. La proposta es 

basa en conceptes derivats d’altres teories com ho és el model PRECEDE, la teoria de les 

necessitats de Maslow, entre d’altres. A més integra aportacions de disciplines per 

aconseguir un marc de treball aplicat. 

 

Aquest model es basa en que per adoptar una conducta s’han de seguir uns passos (21): 

 

F: estar informat i interessat. L’individu primer ha de conèixer l’existència d’una conducta 

alternativa i a més, també ha d’estar interessat en aprendre alguna cosa sobre el tema. 

 

A: sentir la necessitat de prendre una decisió. Una vegada que coneix l’existència de la nova 

conducta, l’individu ha de sentir la necessitat de prendre una decisió personal sobre el tema. 

 

C: prendre la decisió. En aquesta fase l’individu busca i recull informació i fa un procés 

d’anàlisis de pros i contres de la nova conducta. D’aquesta manera, medita sobre la nova 

conducta fins que arriba a prendre la decisió. Aquesta decisió que arriba a prendre inclou el 

fet de provar aquesta nova conducta. 

  

I: provar la nova conducta. 

 

L: adoptar la nova conducta. 

 

E: interioritzar la nova conducta. 
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2.Metodologia 

 

Per la realització del Programa d’Educació per la Salut s’utilitzarà el model FACILE de Rochon 

el qual ja s’ha explicat amb anterioritat. 

 

Per fer l’anàlisi de la situació he utilitzat fonts d’evidència científica per obtenir informació i 

d’aquesta manera poder contextualitzar i analitzar la realitat que ens envolta. 

 

És per això que una vegada delimitat el tema a tractar com a objecte d’estudi i d’aquesta 

manera també poder conèixer l’estat actual entorn al tema, s’ha realitzat una cerca i revisió 

bibliogràfica exhaustiva per poder obtenir tota la informació necessària. De la mateixa 

manera que també es realitza una cerca extensa de dades estadístiques relacionades amb 

les diferents parts del projecte. 

 

Les fonts consultades han estat Google Acadèmic, Pubmed, Elsevier i Scielo. A més, també 

he utilitzat la OMS com a font documental. Així doncs, a través d’aquestes fonts s’ha pogut 

obtenir la informació necessària en guies, protocols i també articles científics  basats en 

l’evidència científica. 

 

Les paraules clau que he utilitzat en castellà i en anglès per poder realitzar una cerca més 

precisa han estat: mètodes anticonceptius, malalties de transmissió sexual, educació per la 

salut, programes d’educació per la salut, professional sanitari, professional de la salut, 

infermeria, infermera, llevadora i prescripció infermera. 

 

En anglès, les paraules clau són: contraceptive methods, sexually transmitted diseases, 

health education, health education programs, health professional, nursing, nurse, midwife 

and nurse prescription. 

 

Pel que fa als criteris d’inclusió i exclusió, s’han inclòs els articles amb català, castellà o bé 

anglès. A més, a la base de dades de Pubmed, he inclòs també aquells articles relacionats 

amb adolescents amb edat compresa entre 13 i 18 anys. 

S’han exclòs tots els articles amb més de 10 anys d'antiguitat.  
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Amb la realització de la cerca s’utilitzen els operadors booleans AND i OR. 

 

BASE DE DADES PARAULES CLAU PUBLICACIONS 
SELECCIONADES 

FILTRES 

Pubmed 
 
 

 

 

Mesh terms: 
Preventive Health 
Care, preventive 
Health, preventive 
Health Service*, 
preventive Health 
Program*, 
preventive Program, 
agents, 
Contraceptive, 
contraceptive*, 
contraceptive 
Effect*, adolescents, 
adolescence, teen*, 
teenager*, youth*, 
female Adolescent*, 
male Adolescent*, 
efficacy. 
 
Estratègia de 
búsqueda: 
(Preventive health 
care[Title/Abstract]) 
OR (Preventive 
health[Title/Abstract
])) OR (Preventive 
health 
service*[Title/Abstra
ct])) OR (Preventive 
health 
program*[Title/Abst
ract])) OR 
(preventive 
program[Title/Abstr
act])) AND (agents, 
contraceptive[Title/
Abstract])) ) OR 
(contraceptive*[Title
/Abstract])) OR 
(contraceptive 
effect*[Title/Abstrac

1-Effectiveness of 
educational 
interventions for the 
prevention of 
pregnancy in 
adolescents. 
 
2-School based 
interventions for 
improving 
contraceptive use in 
adolescents. 
 
3-Theory-based 
interventions for 
contraception. 

Idioma: català, 
castellà i anglès. 
 
Anys: 2012-2022. 
 
Població estudiada: 
entre 13 i 18 anys. 
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t])) AND 
(adolescents[Title/A
bstract])) OR 
(adolescence[Title/A
bstract])) OR 
(teen*[Title/Abstract
])) OR 
(teenager[Title/Abst
ract])) OR 
(youth*[Title/Abstra
ct])) OR (female 
adolescent*[Title/Ab
stract])) OR (male 
adolescent*[Title/Ab
stract])) AND 
(efficacy[Title/Abstra
ct])) OR (self 
efficacy[Title/Abstra
ct]) 
 

Google academics Programa de 
educación para la 
salud 
Métodos 
anticonceptivos 
Enfermedades de 
transmisión sexual  
Adolescentes 

1-Educació per la 
salut en malalties de 
transmissió sexual. 
 
2-Efectividad del 
programa 
psicoeducativo de 
educación sexual y 
reproductiva. 

Idioma: català, 
castellà i anglès. 
Anys: 2012-2022. 

Science Direct Programas de 
educación para la 
salud 
Métodos 
anticonceptivos 
Enfermedades de 
transmisión sexual 
Adolescentes 

1-Efectividad de las 
intervenciones 
educativas para la 
prevención del 
embarazo en la 
adolescencia. 
 
2-Educación para la 
salud: del 
enamoramiento al 
aborto: un estudio 
cualitativo con 
adolescentes 
españoles e 
inmigrantes. 
 

Idioma: català, 
castella i anglès. 
 
Anys: 2012-2022. 
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3-Estrategia 
educativa sobre 
promoción en salud 
sexual y 
reproductiva para 
adolescentes y 
jóvenes 
universitarios. 
 
4-Estrategia de 
intervención 
educativa para 
prevenir el 
embarazo en la 
adolescencia. 
 
5-Intervención 
educativa sobre 
educación sexual en 
adolescentes de una 
escuela de 
secundaria básica. 
 
6-Educación en 
infecciones de 
transmisión sexual 
desde la 
adolescencia 
temprana: 
necesidad 
incuestionable. 

Elsevier Programas de 
educación para la 
salud 
Métodos 
anticonceptivos 
Población 
adolescente 

1-Conocimiento y 
uso de métodos 
anticonceptivos en 
adolescentes de un 
centro de salud. 
 

Idioma: català, 
castellà i anglès. 
 
Anys: 2012-2022. 
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3. Disseny del programa 

 

3.1. Anàlisis de la realitat 

 

Per fer un anàlisis de la situació correcte hem de conèixer i analitzar la situació actual que 

existeix i també la població que hem escollit. Segons la OMS, l’adolescent és aquella persona 

compresa entre 10 i 19 anys i es considera una etapa de transició de l’etapa infantil a l’edat 

adulta. El sentiment d’invulnerabilitat és clau per entendre moltes conductes de risc que 

adopten els adolescents i en especial, les relacionades amb l’àmbit de la sexualitat.  

A vegades, com a exemple,  són coneixedors d’algunes MTS, però ho veuen com que és una 

cosa que no els passarà mai.  

 

Les característiques físiques i psicològiques dels adolescents, explicades a l’inici del treball 

justifiquen la necessitat d’una educació sexual i reproductiva sòlida en aquest grup d’edat. 

(22). 

 

A continuació  i en aquest apartat, s’exposaran dades generals i específiques sobre l’ús dels 

mètodes anticonceptius en l’adolescència a Espanya.  

Segons l’Informe juventut a Espanya de l’any 2020, l’edat mitjana per la primera relació 

sexual és de 16,2 anys d’acord amb l’Enquesta INJUVE 2019. L’enquesta Nacional de Salud i 

Contracepció apunta que l’edat mitjana d’inici del sexe és de 16,7 anys i això indica que la 

correspondència és gairebé total (23). 
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Figura 2: Moment d’haver tingut relacions sexuals en funció del tram d’edat (%). 

Font: 23. Pérez T, Simón P, Clavería S. Informe Juventud en España [Internet]. 2020 [citat 3 de febrer del 2022]. Disponible 

a: Informe juventud en España 2020 (injuve.es) 

 

Com es pot apreciar en aquest primer gràfic, gairebé el 57% entre els 15 i 19 anys declara 

haver tingut una relació sexual als 16 anys. Pels que en tenen entre 20 i 24 anys, el 43% ho 

ha fet a la mateixa edat i tenint en compte els joves de 25-29 anys, el 40%. Per tant, en 

podem destacar dues coses: per una part, que s’ha reduït en un any l’edat mitja per tenir la 

primera relació sexual respecte al IJE del 2016 i per altra banda, els joves de menys edat 

també tenen aquestes relacions sexuals a edats més primerenques. En conseqüència d’això, 

s’ha produït un canvi apreciable en menys de quatre anys (23,24). 

 

 

Figura 3: Determinants del moment de tenir la primera relació sexual. 

Font: 23. Pérez T, Simón P, Clavería S. Informe Juventud en España [Internet]. 2020 [citat 3 de febrer del 2022]. Disponible 

a: Informe juventud en España 2020 (injuve.es) 

 

Les dones acostumen a tenir relacions sexuals més tard que els homes. De la mateixa 

manera, els de més edat també indica que s’han iniciat més tard. Aquesta informació també 

confirma el que he comentat anteriorment perquè els més grans d’edat, retarden més el seu 

primer contacte sexual en comparació als més joves. La variable ser creient també retarda 

més el moment de la primera relació sexual mentrestant que la orientació sexual no 

heterosexual tendeix a avançar-la. Es connecta amb els efectes que tenen els valors culturals 

i també l’ambient social.  

 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/11/informe_juventud_espana_2020_0_1_wdb_v1.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/11/informe_juventud_espana_2020_0_1_wdb_v1.pdf
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Finalment, l’educació juga un paper important retardant l’edat de tenir la primera relació 

sexual.  

 

Pel que fa en aquest cas als estudis, prenent com a referència als que només tenen estudis 

secundaris, que són els primers en tenir relacions sexuals, tant els que tenen educació 

secundaria postobligatòria com estudis superiors, tendeixen a tenir el seu primer contacte 

sobre un any més tard.  

 

El tercer element a considerar, és el referit a les garanties de salut en la seva pràctica. 

Aquesta idea introduïda s’emmarca en la voluntat general de saber en quin grau els joves 

recorren a mètodes que poden evitar o limitar d’alguna manera la transmissió de malalties 

sexuals, contagis o embarassos no desitjats.  

 

Com es pot observar en el gràfic de sota, un 74% declara haber utilitzat algun tipus de 

mètode anticonceptiu en la seva última relació amb penetració. En l’enquesta no es troben 

diferencies entre gènere i estableix que les dones tenen un comportament més segur que els 

homes. El que es pot apreciar en la gràfica és que en el tram d’edat de 25 a 29, l’ús 

d’anticonceptius és menor que en la resta, 5 punts per sota del total (23,25). 

 

 

Figura 4: Percentatge d’ús de mètode anticonceptiu segons gènere i edat. 

Font: 23. Pérez T, Simón P, Clavería S. Informe Juventud en España [Internet]. 2020 [citat 3 de febrer del 2022]. Disponible 

a:Informe juventud en España 2020 (injuve.es) 

 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/11/informe_juventud_espana_2020_0_1_wdb_v1.pdf
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D’aquells que han donat una resposta afirmativa a l’ús d’anticonceptius en la seva última 

trobada, s’ha preguntat pel mètode que han utilitzat. A més de les opcions tradicionals, se 

n’han introduït d’altres com per exemple la “marxa endarrere” (23,26). 

 

 

 

Figura 5: Tipus de mètode anticonceptiu utilitzat (en %). 

Font: 23. Pérez T, Simón P, Clavería S. Informe Juventud en España [Internet]. 2020 [citat 3 de febrer del 2022]. Disponible 

a: Informe juventud en España 2020 (injuve.es) 

 

El mètode anticonceptiu preferit és el preservatiu o profilàctic. El total de l’enquesta que el 

prefereixen és el 80%, seguit d’un 15% per la píldora anticonceptiva i molt a lluny, d’altres 

mètodes anticonceptius. Si ho analitzem per edat, el preservatiu és el mètode anticonceptiu 

més utilitzat pels joves entre els 15 i 19 anys. Per altra part, la píldora anticonceptiva va 

tenint més utilitat a mesura que l’edat augmenta. Pel que fa als altres sistemes o a la “marxa 

endarrere”, el percentatge és mínim.  

 

Seguidament, s’ha fet un anàlisis per comprovar quins són els factors que fan més probable 

que la persona jove declari no haver utilitzat mètodes anticonceptius en la seva última 

relació sexual amb penetració. 

 

Si mirem i analitzem la gràfica que podem observar a continuació, veurem que hi ha tres 

factors a destacar que tenen efecte. El primer, l’edat que correlaciona positivament amb la 

probabilitat de no utilitzar mètodes contraceptius. Això podria ser perquè els d’edats més 

avançades tenen parella estable i vulguin buscar una família. 

 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/11/informe_juventud_espana_2020_0_1_wdb_v1.pdf
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El segon factor a tenir en compte és que la orientació no heterosexual s’associa també a que 

són més propensos a no utilitzar mètode anticonceptiu. Per això, és important remarcar que 

aquest tipus de col·lectiu segueix sent vulnerable des de la perspectiva de la salut sexual. Per 

últim factor a comentar, la importància del nivell educatiu, perquè els joves amb formació 

superior acostumen a utilitzar més els mètodes anticonceptius (13,23). 

 

  

Figura 6: Determinants de la no utilització de mètodes anticonceptius. 

Font: 23. Pérez T, Simón P, Clavería S. Informe Juventud en España [Internet]. 2020 [citat 3 de febrer del 2022]. Disponible 

a: Informe juventud en España 2020 (injuve.es) 

 

Com ja en som coneixedors, el preservatiu és el mètode anticonceptiu més utilitzat entre els 

adolescents i per això, es pregunta per la freqüència de l’ús. Com s’aprecia a la gràfica que 

trobareu a continuació, en el total de la mostra, el 46% senyala que sempre l’ha utilitzat, un 

37% diu que no l’ha utilitzat alguna vegada  i un 11% diu que no l’ha utilitzat mai. Al promig, 

hi ha 4 punts més en els homes que en les dones i podem contrastar de nou que el 

preservatiu és el recurs més utilitzat entre els més joves, el 54% entre 15 i 19 anys, el 48% 

entre 20 i 24 anys i el 40% entre els de 25 i 29 anys (23,24). 

 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/11/informe_juventud_espana_2020_0_1_wdb_v1.pdf
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Figura 7: Percentatge d’ús del preservatiu en l’últim any segons gènere i edat. 

Font: 23. Pérez T, Simón P, Clavería S. Informe Juventud en España [Internet]. 2020 [citat 3 de febrer del 2022]. Disponible 

a: Informe juventud en España 2020 (injuve.es) 

 

En aquesta següent figura presentada al treball, es mostren els percentatges per les 

principals causes de no haver utilitzat mai el preservatiu o no haver-lo utilitzat alguna 

vegada. 

 

Com podem veure, sobre el total dels que diuen que no han utilitzat mai el preservatiu, al 

voltant d’un 27% manifesta haver utilitzat algun altre mètode anticonceptiu, un 25% que no 

coneixia suficientment a la persona i un 13% que no en tenia en aquell moment oportú. N’hi 

ha que ens diuen que gaudeixen i senten més sense el preservatiu i també n’hi ha que 

busquen descendència. 

 

Entre els homes i les dones també hi ha diferència significativa en que les dones manifesten 

amb més freqüència que elles utilitzen algun altre mètode anticonceptiu, segurament 

perquè són elles qui poden patir l’embaràs i utilitzen mètodes alternatius com ho és la 

píldora anticonceptiva. 

 

El fet que no tenen preservatiu al moment o que gaudeixen més sense ell, també és menys 

freqüent en les dones que en els homes i això apunta que les dones són més saludables en 

els seus usos sexuals. 

 

Per edats, també hi ha diferències a remarcar, el tram d’edat de 15 a 19 anys, manifesten 

amb més freqüència que no disposen de preservatius o que no han parlat abans del tema. I 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/11/informe_juventud_espana_2020_0_1_wdb_v1.pdf
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en canvi, a mesura que l’edat de la persona que respon l’enquesta augmenta, també creixen 

els que diuen que tenen confiança amb la persona o que busquen descendència i es redueix 

els que no disposen de preservatiu en aquell moment (23,25). 

 

 

Figura 8: Raó per no utilitzar preservatiu( en %). 

Font: 23. Pérez T, Simón P, Clavería S. Informe Juventud en España [Internet]. 2020 [citat 3 de febrer del 2022]. Disponible 

a: Informe juventud en España 2020 (injuve.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/11/informe_juventud_espana_2020_0_1_wdb_v1.pdf
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3.1.1. Riscos per a la salut 

 

3.1.1.1. Embaràs en l’adolescència: 

 

Segons la OMS, cada any, aproximadament 12 milions d’adolescents i joves entre 15 i 19 

anys i almenys 777.000 nenes menors de 15 anys, donen a llum en regions de 

desenvolupament.  

 

Les complicacions relacionades amb l’embaràs i el part són la principal causa de mortalitat 

entre les noies joves de 15 a 19 anys arreu del món encara que s’han registrat descensos 

considerables en el número de morts en totes les regions (27). 

 

A més, els nadons d’aquestes mares adolescents, s’enfronten a un risc considerablement 

superior de morir que els recent nascuts de dones entre 20 i 24 anys.  

 

Tot i així, l’embaràs durant l’etapa de l’adolescència segueix sent un dels principals factors 

que contribueixen a la mortalitat materna i infantil i al cercle de malaltia i pobresa. 

Cal destacar que algunes adolescents planegen el seu embaràs però en la majoria dels casos 

no és així. Els embarassos durant l’adolescència són més probables en comunitats pobres, 

rurals i poc instruïdes.  Hi ha alguns països que l’embaràs fora del matrimoni no és estrany 

però en canvi, algunes dones poden rebre pressió de la societat per casar-se i una vegada 

casades, tenir fills.  

 

Algunes dones no saben com evitar l’embaràs perquè en molts països no hi ha educació 

sexual. És probable que es sentin cohibides i/o avergonyides quan volen sol·licitar serveis 

d’anticoncepció perquè pot ser que els anticonceptius siguin cars o bé difícils d’aconseguir.  

Encara que quan tenen facilitat d’aconseguir-los, són menys propenses a utilitzar-los que les 

dones adultes. 

 

A més. pot ser que les dones no es puguin negar a mantenir relacions sexuals no desitjades o 

a oposar-se a les relacions sexuals que són forçades i acostumen a ser sense protecció. 
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L’embaràs en l’adolescència també pot tenir repercussions socials i econòmiques negatives 

per les adolescents, les famílies i la comunitat. Moltes adolescents que es queden 

embarassades es veuen obligades a deixar l’escola i és per això que una adolescent amb 

escassa o cap educació té menys aptituds i alhora oportunitats per trobar feina al dia de 

demà (27). 

 

Durant la pandèmia produïda pel COVID19, les dificultats dels adolescents per accedir a 

l’atenció en salut integral, que inclou salut sexual i reproductiva, han sigut majors. L’embaràs 

en una adolescents de per si genera complicacions pel desenvolupament de la gestació en 

edats primerenques com són l’anèmia, eclàmpsia, preeclàmpsia, avort, entre d’altres ( 28). 

 

3.1.1.2. Interrupció Voluntària de l’embaràs: 

 

Els embarassos no desitjats són molt comuns en adolescents tot i que també es donen en 

altres grups d’edat. La seva freqüència s’accentua més entre dones de pocs recursos i baix 

nivell educatiu encara que també passa en altres classes socials.  

 

La incidència d’interrupcions voluntàries de l’embaràs és un indicador important dels 

embarassos no desitjats i de l’efectivitat dels serveis de contracepció (29). 

 

Cada any, es practiquen uns 3 milions d’avorts perillosos entre dones de 15 a 19 anys i això 

contribueix a la mortalitat materna i a problemes de salut perllongats (27). 
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Figura 9: Taxes per 1000 dones entre 15 i 44 anys segons comunitat autònoma. IVE. 

Font: 30. Ministerio de Sanidad. IVE [Internet]. Datos estadísticos [citat 3 de febrer del 2022]. Disponible a: 

Ministerio de Sanidad - Profesionales - Interrupción voluntaria del embarazo - Datos Estadísticos - Tablas y Figuras 

 

Des de l’any 2010 a Espanya la dona pot decidir de manera lliure i legal si es vol sotmetre a 

un avort. Els IVE es troben regulats per la Llei Orgànica del 2010 2/2010, la qual estableix que 

una dona major d’edat pot avortar per la seva pròpia voluntat abans de les 14 setmanes de 

gestació. En cas de ser menor d’edat, haurà de portar el consentiment firmat pels pares o 

tutors legals  (31). 

 

3.1.1.3. Malalties de transmissió sexual i riscos associats: 

 

Les malalties de transmissió sexual són una epidèmia en la major part dels països del món. 

Els adolescents i joves són la població més vulnerable per patir i transmetre les malalties de 

transmissió sexual (32). 

 

Actualment, preocupa la incidència en els joves perquè s’ha duplicat i és una realitat 

preocupant perquè afecta al 30%. 

Pel que fa a les malalties de transmissió sexual, segons la OMS, s’estima que 500 milions de 

persones entre 15 i 49 anys són portadores del virus que provoca la infecció genital per virus 

de l’herpes simple (VHS). 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm
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Per la mateixa banda, les infeccions de transmissió sexual augmenten en el món; la OMS 

refereix que cada dia apareixen més d’1 milió de casos nous; aquests problemes estan 

relacionats amb la carència de coneixement entorn als mètodes anticonceptius i s’estima 

que, cada any, uns 357 milions de persones contreuen algun tipus d’aquestes infeccions (32). 

 

Així doncs, les infeccions de transmissió sexual estan en augment a Espanya i a altres països 

d’Europa d’una manera alarmant ja des de l’any 2002. Les dades recollides pel Centre 

Nacional d’Epidemiologia de l’Institut de Salut Carles III reflecteixen la seva alta prevalença, 

incidència i morbiditat. Tot això, les converteix en un problema de salut pública. Aquestes 

infeccions es transmeten a través de relacions sexuals no protegides. De manera més 

concreta, la seva transmissió es dona quan es realitza sexe oral, anal o vaginal. 

 

Avui dia, l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV) adverteix d’un nou 

increment que eleva la prevalença a Espanya i a més a més, destaquen que aquestes 

patologies afecten de manera especial a col·lectius més vulnerables i als més joves que 

poden tenir conseqüències importants de salut a mig termini si no es detecten i es tracten 

de manera adequada. 

 

Els dermatòlegs insisteixen en el tema de que n’hi ha com la Clamídia que no presenta 

símptomes ni lesions visibles i és per això que s’ha de ser molt curós en la identificació i 

diagnòstic. Cal afegir també que hi ha algunes ITS que incrementen el risc de contagi de VIH 

perquè comparteixen mecanismes de transmissió. 

 

S’explica que hi ha una clara disminució de l’ús del preservatiu per diferents causes: falta 

d’educació sexual, el número de parelles sexuals, la falta de percepció de risc que ocasiona el 

consum d’alcohol i drogues…entre d’altres. És clau recuperar el seu ús i arribar a 

conscienciar als més joves sobre les diferents ITS que existeixen i la seva manera de 

transmissió i que tothom sàpiga que poden passar desapercebudes (33). 

 

De la mateixa manera, els pediatres asseguren que la incidència de malalties de transmissió 

sexual han augmentat entre els adolescents i que entre el 2016 i 2019 els casos de gonococ, 
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clamídia i sífilis s’han duplicat en les edats de 15 a 19 anys  a Espanya segons dades de l’últim 

informe del Centre Nacional d’Epidemiologia. 

 

Aquesta realitat és preocupant segons els pediatres i és per això que es vol que es prengui 

consciència al voltant del tema.  

 

Aquestes dades són alarmants, sobretot en relació a la infecció per VIH ja que a dia d’avui no 

hi ha cura. 

 

La infecció de transmissió sexual amb més incidència en el món és el virus del papil·loma 

humà i s’estima una prevalença entre el 50 i 60% als dos primers anys de començar a tenir 

relacions sexuals. A aquesta ITS, la segueixen el gonococ i la clamídia, sent de les dos més 

freqüents entre els adolescents. Entorn a un 30% dels diagnòstics de clamídia i un 25% de 

gonococ corresponen a joves menors de 19 anys.  

 

Una de les principals preocupacions dels pediatres és el poc que es parla de salut sexual i de 

les infeccions de transmissió sexual amb els adolescents, alhora que l’edat d’inici d’aquestes 

relacions sexual segueix descendint i al mateix moment, l’accés a continguts sexuals 

inadequats no para d’anar en augment. 

 

Així doncs, els adolescents, que són més vulnerables i de més fàcil influenciar, reben 

referències sexuals que no afavoreixen  una educació sexual global (34). 

 

La càrrega de morbiditat i mortalitat a nivell mundial derivada de patògens que provoquen 

les infeccions i malalties de transmissió sexual que compromet la qualitat de vida, la salut 

sexual i reproductiva i la salut del recent nascut i la del nen. Les ITS a més de facilitar la 

infecció per VIH, provoquen canvis cel·lulars que precedeixen alguns tipus de càncer. A més, 

imposen una forta pressió en els pressupostos tant de les cases com dels sistemes de salut 

nacionals en els països d’ingressos mitjans i baixos i tenen efectes adversos en el benestar 

general de les persones. 

Per tant, l’eliminació o el control adequat de les infeccions de transmissió sexual contribuiria 

a reduir les malalties i el sofriment humà (35). 
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A continuació, s’exposa una taula amb els efectes ocults de les ITS: 

 

 

Figura 10: Efectes ocults de les ITS. 

Font: 36.OMS. Infecciones de transmisión sexual 2016-2021 [Internet]. 2016 [citat 3 de febrer del 2022]. Disponible a:WHO-

RHR-16.09-spa.pdf 
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3.1.2. Ús de mètodes anticonceptius en l’adolescència 

 

El comportament reproductiu i sexual dels adolescents està influenciat per molts aspectes, 

com per exemple l’entorn sociocultural, i la seva percepció del benestar psico-afectiu. Això 

fa plantejar necessitats i qüestionaments entorn a la seva sexualitat. Així doncs, la forma en 

què aquestes qüestions es responguin i així es puguin satisfer les seves necessitats, 

determinarà la seva salut sexual i reproductiva. 

 

Com ja he comentat, s’inicien les relacions sexuals  més aviat i això moltes vegades porta a 

un maneig inadequat de la sexualitat. A més, en els adolescents, existeix una escassa 

habilitat de comunicació interpersonal i això dificulta la negociació 2entre la parella quan es 

troben en situacions relacionades amb les relacions sexuals i l’ús de mètodes anticonceptius. 

Normalment, estem parlant de situacions que els exposen a riscos com embarassos no 

desitjats, avorts i infeccions de transmissió sexual. 

 

A més, d’iniciar les relacions sexuals a una edat primerenca, el que realment és un problema 

per a la salut dels adolescents, és la carència d’informació i coneixement adequat perquè 

puguin tenir una conducta sexual responsable.   

 

Pel que fa a la font d’informació dels mètodes anticonceptius, l’escola és una de les fonts 

més freqüents d’informació (24). 

 

Cal remarcar que internet i els amics són la principal font d’informació tot i que prefereixen 

rebre-la de professionals i professors. 

El 68,5% dels adolescents, consideren que la informació rebuda sobre sexualitat, no és 

suficient, és escassa i que no hi ha continuïtat en la informació.  

També cal afegir que les xarxes socials, són la primera opció d’accés a la informació i 

contrasten el que troben amb els seus amics/amigues (25). 

 

Actualment, existeix un interès que creix per conèixer les conductes sexuals i 

anticonceptives dels adolescents com a via per portar a terme estratègies educatives així 
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com de promoció i prevenció de la salut capaces de reduir les taxes d’embaràs no desitjat i 

d’interrupció voluntària de l’embaràs, especialment en l’etapa de l’adolescència (26). 

 

En l’etapa de l’adolescència són freqüents les conductes sexuals de risc perquè no tenen una 

bona informació sobre els mètodes anticonceptius i actuaran en base a les opinions i 

conceptes que la majoria de vegades són mites i criteris erronis. 

 

A més, també és possible que no utilitzin els mètodes anticonceptius de manera sistemàtica i 

correcta perquè la majoria de vegades les relacions sexuals no són planificades, sinó que són 

esporàdiques i és probable que no es protegeixin. 

 

Molts adolescents, no coneixen l’anticoncepció d’emergència o bé no tenen accés a aquesta 

(13). 

 

És per això, que segons aquest estudi, es mostra que és necessari millorar la qualitat de la 

informació sobre l’ús adequat dels mètodes anticonceptius, i s’espera, que tingui una 

repercussió positiva en la salut sexual i reproductiva de la població (38) 
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3.1.3.  Descripció d’altres programes que s’han desenvolupat sobre la mateixa problemàtica 

 

La major part d’estudis confirmen que l’edat mitjana d’inici de l’activitat coital al nostre país 

és als 16 anys. Més del 70% dels adolescents espanyols, utilitzen anticonceptius però no 

sempre i l’edat mitjana de l’ús del preservatiu és de 19 anys. 

 

L’edat mitjana a partir de la qual les dones espanyoles fan servir de manera planificada algun 

mètode anticonceptiu és de 20,71 anys. És a dir, tenim quatre anys d’activitat sexual coital 

no planificada. Cal afegir que el 21% reconeixen que no han utilitzat cap mètode 

anticonceptiu en la seva primera relació coital (37). 

 

En relació als factors que influencien en els hàbits sexuals dels adolescents, trobem que hi ha 

un 10% que són estrangers i això significa que tenen una cultura i socialització pròpia del seu 

país i influeix en els hàbits de salut en general i de salut sexual en particular. Un altre factor 

és la comunicació amb els pares sobre aquest tema, ja que és un tema tabú en la gran 

majoria dels àmbits familiars. Per altra banda, aconseguir un nivell educatiu elevat, sembla 

que té efecte protector en la salut sexual. 

 

Avui en dia, a la publicitat utilitzen molt els estereotips de bellesa i l’erotisme i quan volen 

buscar informació ho fan a través d’internet i les xarxes socials, la gran majoria de vegades 

(22,38). 

 

Així doncs, la població d’estudi està exposada de manera freqüent a l’embaràs no desitjat i 

també a les malalties de transmissió sexual ja que les relacions sexuals comencen en edats 

més primerenques i la protecció és més escassa. 

 

L’ús incorrecte dels mètodes anticonceptius, exposa a molts riscos els quals són molt 

importants per la Salut Pública. Per una part, ens trobem davant dels embarassos no 

desitjats i la relació amb les interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE), les repercussions 

en un futur en relació a la mare i al fetus, també les MTS i l’impacte que poden tenir en la 

salut. 
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A més, el tipus de relacions que mantenen, generalment són múltiples i duren poc i l’ús del 

mètode anticonceptiu es pot veure afectat, corrent el risc de que hi hagi absència d’aquest 

(36,39). 

 

S’evidencia que l’educació per la salut sexual i reproductiva en el context d’institucions 

educatives, és eficaç. L’àmbit escolar és considerat clau per la realització d’intervencions 

perquè engloba a un gran nombre de població adolescent d’ambdós sexes en un entorn que 

afavoreix el seguiment i la continuïtat de contacte amb aquesta població. S’ha pogut 

observar que aquelles intervencions que proporcionen educació sobre els mètodes 

anticonceptius, afavoreixen un augment en l’ús d’aquests (40,41). 

 

Es recomana facilitar les explicacions relacionades amb els mètodes anticonceptius de 

manera visual, per exemple amb mostres de cadascun d’ells. També l’ús de la tecnologia 

perquè aquesta suposa una via d’accés a la informació que pot ser més atractiva per la 

població jove. La informació que s’aporta quan es realitza l’educació sanitària ha d’englobar 

totes les dimensions possibles tals com: l’eficàcia, el mètode correcte d’utilització, riscos i 

beneficis, la protecció contra les malalties de transmissió sexual, entre d’altres (42). 

 

Després d’aquest primer anàlisis de la realitat, he escollit 4 articles relacionats amb la 

intervenció que vull crear i he fet una lectura crítica per extreure’n idees clau que reforcin la 

meva idea principal. 

 

Aquest primer article de PUBMED, a partir d’una revisió sistemàtica pretén avaluar les 

activitats educatives dirigides a prevenir l’embaràs en l’adolescència. D’aquest article en  

podem extreure que les intervencions educatives per a la prevenció de l’embaràs durant 

l’etapa de l’adolescència, es mostren efectives entorn a la milloria en el nivell de 

coneixements i també en la modificació d’actituds i la taxa d’ús de mètodes  

d’anticonceptius (43). 

 

Amb aquest segon article de Cochrane, es menciona que les escoles poden ser un bon lloc 

on s’ha de proporcionar serveis de salut que atenguin a les necessitats de la salut sexual dels 

adolescents i proporcionar una gran varietat d’opcions d’anticonceptius. A més, també és 
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important incloure’ls en la presa de decisions al voltant dels serveis per satisfer plenament 

les seves necessitats. També fa referència en que és probable que el paper més ampli de la 

prestació i disponibilitat dels serveis de salut, normes de gènere, explotació sexual i violència 

de parella, la pobresa i la desigualtat, també s’han de conèixer i abordar (43). 

  

En aquest tercer article, es comenta que l’EpS en persones o grups poblacionals que tenen 

risc de contraure MTS és una estratègia efectiva en la prevenció d’aquestes MTS. A més, els 

nens amb edats primerenques es consideren un grup idoni per la integració d’hàbits 

saludables que d’aquesta manera poden perdurar al llarg de la vida. El grup més vulnerable 

donada la taxa de MTS són els adolescents. D’aquesta manera, es podrien incorporar 

continguts en matèria d’educació sanitària i salut sexual, amb el fi de millorar els 

coneixements en relació als tipus de MTS. En aquesta població els coneixements són limitats 

i s’ha vist una millora després de la implementació d’educació sanitària (44). 

 

En aquest quart article, s’explica que els programes d’educació per la salut interactius i els 

que oferien una gran varietat d’activitats, permetien un enfocament més didàctic i 

implicaven als adolescents en l’aprenentatge i també en provocar un canvi de 

comportament (45,46,47). 
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3.2. Objectius 

 

OBJECTIU GENERAL 

 

-Desenvolupar una proposta que augmenti el grau de coneixement i l’ús responsable  

d’anticonceptius per prevenir les MTS, en la població adolescent d’educació secundària de 

l’Institut Sant Josep de Tàrrega durant un curs escolar. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

- Analitzar la situació actual entorn a l’ús de mètodes anticonceptius en la població 

adolescent i els riscos per a la salut que són derivats de l’ús incorrecte d’aquests. 

 

-Dissenyar una intervenció d’infermeria orientada a fomentar un ús responsable i adequat 

dels mètodes anticonceptius en la població adolescent, així com proporcionar informació 

actualitzada i basada en l’evidència perquè disposin de tots els coneixements que existeixen. 

 

-Fomentar un ús responsable i adequat dels mètodes anticonceptius en la població 

adolescent, en un centre de secundària durant un curs escolar. 

 

-Realitzar activitats dinàmiques per fomentar adherència al programa i participació activa, 

que motivin a la població jove per emprendre pràctiques sexuals segures i saludables. 

 

-Apropar l’equip assistencial d’AP als instituts. 
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3.3. Activitats i recursos 

 

Les activitats seran dirigides per una infermera d’AP formada en aquest tema i també per 

una llevadora del mateix AP. A més, es contarà amb la participació dels alumnes de segon de 

batxillerat en la última activitat. 

 

El programa consta de sis activitats durant el curs escolar, cinc de les quals dissenyades en 

aquest treball i la última que l’hauran de preparar ells segons el que vulguin conèixer i 

practicar. 

 

-ACTIVITAT 1:  SESSIÓ INTRODUCTÒRIA “QUÈ SABEM?”(Veure a Annex  3) 

Aquesta primera activitat serà una sessió introductòria on aprendrem els diferents tipus 

d’ITS i les principals vies de contagi d’aquestes. A més, demanarem propostes de temes que 

tinguin curiositat per poder crear l’activitat 6. 

 

-ACTIVITAT 2:  “ENS ENDINSEM EN CONEIXEMENTS” (Veure Annex 4) 

La segona activitat també té relació amb les  ITS ja que es tractarà de conèixer cada una si és 

virus, bacteri o paràsit i faran l’exposició amb una eina molt utilitzada pels adolescents com 

és el Tik-Tok. 

 

-ACTIVITAT 3:  CANVI DE ROLS, “QUÈ MÉS VOLEM SABER?” (Veure Annex 5) 

Aquesta activitat consistirà en saber i conèixer la simptomatologia de les diferents ITS. Es 

farà per grups i competiran entre ells. Posteriorment, hi haurà un canvi de rols i seran ells els 

que hauran de buscar informació per poder posar a prova als altres grups. 

 

-ACTIVITAT 4:  “AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS MÈTODES ANTICONCEPTIUS  (Veure 

Annex 6) 

L’activitat 4 anirà en relació als avantatges i inconvenients dels mètodes anticonceptius a 

partir de fonts fiables, hauran de buscar la informació. L’última part de l’activitat serà un 

role-playing per posar-ho en pràctica. 
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-ACTIVITAT 5:  “POSADA EN MARXA” (Veure Annex 7). 

Aquesta cinquena activitat la realitzaran amb els alumnes de segon de batxillerat. Hi haurà 

tres estacions on aprendran a col·locar correctament un preservatiu masculí i un de femení i 

en la última estació hauran d’aconseguir esbrinar si són mites o no les frases proposades. 

 

-ACTIVITAT 6:  “CREANT PRÀCTIQUES SEGURES” 

Aquesta activitat la dissenyarem amb l’alumnat segons les seves necessitats. Tindrà la 

mateixa estructura però la crearem conjuntament. 

 

 TÍTOL: 

 OBJECTIU: 

 RECURSOS NECESSARIS: 

 ESTRUCTURA: 

 AVALUACIÓ: 
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3.4. Avaluació 

 

Amb l’objectiu específic d’analitzar la situació actual entorn a l’ús de mètodes anticonceptius 

en els adolescents i els riscos que en són derivats de l’ús incorrecte d’aquests, s’ha realitzat 

una cerca bibliogràfica a fonts d’informació fiables per descriure la realitat que ens envolta 

envers a aquest tema. 

 

Una vegada dissenyada la intervenció d’infermeria, dins les activitats dinàmiques creades, 

s’inclouen estratègies per fomentar un ús responsable i adequat dels mètodes 

anticonceptius i alhora es proporciona informació actualitzada. Això s’avaluarà amb el 

qüestionari de satisfacció que proporcionarem a l’acabar la implementació del programa. 

 

Referent a l’objectiu d’augmentar el grau de coneixements i l’ús responsable de mètodes 

anticonceptius, es passarà un qüestionari de coneixements al començament del programa i 

aquest es tornarà a passar al final (veure a Annex 8) per esbrinar si s’han complert els 

objectius amb la implementació del programa. Per poder graduar el nivell de coneixements 

adquirits, tenim com a eina aquest qüestionari i això ho podrem comptabilitzar a partir del 

contrast de les dades inicials i les dades finals. D’aquesta manera s’entendrà l’augment en el 

nivell de coneixements quan aquests millorin en un 60%. 

 

La motivació dels alumnes l’avaluarem preguntant-los-hi directament una vegada finalitzada 

l’activitat 2. Per també avaluar la satisfacció dels participants del programa de salut, 

utilitzarem un qüestionari de satisfacció (veure a Annex 9). 

 

3.5. Implementació o posada en pràctica 

La implementació d’aquest programa d’educació per la salut es realitzarà en alumnes de 

tercer d’ESO de l’Institut Sant Josep de Tàrrega durant tot un curs escolar 2022-2023. 
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3.6. Cronograma 

 

 

Setembre 

2022 

Octubre 

2022 

Desembre 

2022 

Febrer 

2023 

Abril 

2023 

Juny 

2023 

Contactar amb l’institut. X 

     

Informar als pares i als 

alumnes del programa 

(Annex 10 i Annex 11). 

X 

     

Consentiment informat de 

pares i alumnes  (Annex 12). 
X 

     

Elaboració material  

necessari+Primera sessió. 

 

X 

    

Segona sessió 
  

X 

   

Tercera sessió 
   

X 

  

Quarta sessió 
    

X 

 

Cinquena sessió 
     

X 

Sisena sessió 
     

X 

Comparació dels resultats 

del qüestionari pre i el 

qüestionari post realització 

de la intervenció. 

     

X 
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3.7 Aspectes ètics i legals 

 

La intervenció dissenyada en aquest treball final de grau respecta en tots els casos els 

principis de la bioètica: no maleficència, maleficència, autonomia i justícia atenent també 

per altra banda, a aspectes com la confidencialitat i intimitat de la informació que es 

recollirà. 

 

En un inici, la llei bàsica reguladora de l’autonomia del pacient estableix la majoria d’edat 

mèdica als 16 anys i reconeix a menors de 16 anys, com menors madurs. A partir dels 16 

anys, el consentiment dels pares només és necessari quan els menors vulguin sotmetre’s a 

tècniques de reproducció assistida o sol·liciten una interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) i 

a criteri del metge, en actuacions de risc greu per la vida o la salut. 

 

El tema del menor madur, es refereix a l’assistència sanitària sense necessitat d’autorització i 

la capacitat per donar un consentiment vàlid en menors de 16 anys, que són madurs. 

Relacionat amb aquest tema, la pastilla postcoital la poden sol·licitar i demostren 

responsabilitat i suficient maduresa. 

 

Per això, el respecte a la confidencialitat i a les decisions que prenguin els adolescents 

menors madurs, són aspectes claus. 

 

S’ha de tenir en compte que la recent reforma del codi penal, ha elevat l’edat del 

consentiment sexual dels 13 amb anterioritat als 16 actualment per protegir als menors dels 

abusos sexuals (48). 
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4. Limitacions 

 

Pel que fa a aquest penúltim apartat,  les limitacions identificades durant el disseny del 

programa ja van ser considerades en el desenvolupament del pla d’intervenció per poder-les 

pal·liar i posteriorment avaluar. 

 que han anat sorgint en el disseny del programa d’educació per a la salut s’han introduït en 

el pla d’intervenció per poder-les avaluar. 

No obstant això, considero que  les limitacions que puguin sorgir a partir de la 

implementació del programa podrien estar relacionades amb:  

-Escassa adherència al programa. 

-Qüestions culturals. 

-Falta de captació dels grups de major risc degut a una captació general. 

-Possible barrera idiomàtica. 

El fet de només plantejar el treball i encara no dur-lo a la pràctica, no ens permet poder 

veure les limitacions que sortirien en la implementació del programa. Per això, en proposo 

unes quantes que una vegada implementat el programa de salut, es podrien avaluar amb 

posterioritat (48). 
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5. Reflexió de l’aprenentatge 

 

Després de la realització d’aquest programa d’educació per la salut es pot concloure que en 

el moment actual que estem vivint, les malalties de transmissió sexual continuen sent un 

problema entre els joves i adolescents  al qual s’ha de donar importància i és necessari  fer-li 

front mitjançant la prevenció d’aquestes. Dins del marc europeu, Espanya és el país europeu 

amb més incidència de MTS i la prevenció en aquest col·lectiu és encara la eina fonamental 

per frenar-les. 

 

Els adolescents passen la major part del temps a l’Institut i és aquí on inicien les relacions 

interpersonals amb els seus iguals. Així doncs, és un àmbit ideal per treballar la prevenció de 

malalties de transmissió sexual mitjançant educació per la salut (49). L’adolescència és una 

etapa de la vida clau per crear estils de vida saludables i com que l’activitat sexual es 

comença moltes vegades en aquest moment de la vida és convenient brindar-los atenció des 

de l’atenció primària i comunitària que els aporti informació fiable i adaptada a l’edat perquè 

ho puguin invertir com a eines per millorar la seva salut. 

 

L’educació per la salut és un dels principals determinants socials de la salut. La OMS ho 

defineix com “una activitat educativa dissenyada per ampliar i desenvolupar els valors i 

habilitats que promouen la salut” i a més planteja l’escola com un espai privilegiat pel seu 

desenvolupament. El sistema educatiu té com a objectiu educar pel desenvolupament de la 

salut integral dels alumnes i alhora fomentar uns hàbits de vida saludables per afavorir un 

adequat desenvolupament vital des d’una perspectiva biopsicosocial. Per aquest motiu, és 

necessari promoure salut a les escoles i instituts i és imprescindible el treball intersectorial 

entre el sector educatiu i el sanitari (50). 

 

D’acord amb la OMS la infermera és el primer esglaó i el punt de contacte més sòlid entre el 

sistema de salut i les persones i en aquest mateix sentit desenvolupa una funció que és 

primordial en aquesta estratègia perquè ha de comptar amb competències ben 

estructurades i definides per complir amb els objectius que es volen aconseguir. La 

infermera no només ensenya, sinó que també aprèn perquè té lloc una inversió de rols com 

a conseqüència de la interacció amb els pacients que li permet conèixer d’aprop les 
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percepcions del pacient per reaccionar i desenvolupar una conducta que li possibiliti 

proporcionar atenció integral basada en l’EpS (51). 

 

Tanmateix, la implicació dels alumnes de segon de batxillerat en una de les activitats, fa 

referència a la formació per semblants o “Peer Instruction” que consisteix en un mètode 

d’ensenyança interactiu de manera que uns s’ensenyen als altres aprofitant que es porten 

pocs anys de diferència (52). 

 

A Catalunya, existeix el Programa Salut i Escola i un dels eixos fonamentals d’actuació és la 

salut afectiva i sexual on es podria incloure aquest programa d’EpS (53). Pel que fa ara a la 

tasca de la llevadora en la prevenció de les malalties de transmissió sexual, m’agradaria 

remarcar que les llevadores tenen un paper determinant en la prevenció de les MTS i el VIH. 

Cal tenir en compte també que actualment les llevadores porten a terme un ampli ventall 

d’activitats i també col·laboren en programes per promoure la salut sexual i reproductiva en 

diferents àmbits, sobretot en AP. Ho fan a través de la seva consulta particular i també a 

través de la “Tarda Jove” dirigit a joves entre 15 i 24 anys (54). 

 

I encara que hi ha poca evidència en relació a intervencions que disminueixin les MTS, serà 

necessari seguir investigant i s’espera que aquest projecte plantejat pugui aportar 

informació quan s’apliqui i s’avaluï. 

 

Per finalitzar, és d’esperar que els joves quan disposen d’informació fiable, coneixements 

pràctics i mitjans necessaris adoptin un comportament sexual més segur.   
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7.Annexes 

ANNEX 1: Avantatges i inconvenients dels mètodes anticonceptius 

 

PRESERVATIU MASCULÍ I FEMENÍ: 

 Avantatges: 

-Mètode econòmic i efectiu alhora. 

-Protegeix contra les malalties de transmissió sexual. 

 Inconvenients: 

-Es pot trencar o caure. 

-Pot produir sensibilitat o al·lèrgia al làtex. 

-Pot produir disrupció del coit. 

 

DIAFRAGMA: 

 Avantatges: 

-Es fàcilment reversible. 

-Es pot posar entre 2 i 6 hores abans de tenir relacions sexuals i ser efectiu. 

 Inconvenients: 

-Pot produir canvis de pes en la dona. 

-Necessitat d’ús d’espermicides i lubricants aquosos. 

-Necessitat d’extracció almenys 6 hores després del coit. 

-És poc eficaç contra les malalties de transmissió sexual. 

 

 

 

PASTILLES DE COMBINACIÓ, ANELL VAGINAL I PEGAT: 

 Avantatges: 

-Reducció del sagnat i dels còlics durant el període menstrual i així es disminueix el 

risc d’anèmia. 

-Reducció del dolor durant l’ovulació. 
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-Reducció del risc de malaltia inflamatòria pèlvica. 

-Reducció del risc d’embaràs ectòpic. 

-Poden reduir l’acné. 

-Poden reduir els quists ovàrics. 

-Poden reduir els símptomes d’endometriosis. 

-Protegeixen front l’embaràs. 

 Inconvenients: 

-No protegeixen contra les malalties de transmissió sexual. 

-Poden ser menys eficaços quan es prenen amb altres medicaments. 

-Poden retardar els cicles normals. 

-Les pastilles s’han de prendre tots els dies. 

-Els pegats pot ser que no protegeixin de l’embaràs si s’exposen a altes 

temperatures o a la llum solar. 

-Els pegats alliberen més estrògens que les pastilles anticonceptives de dosis 

baixes i s’han trobat estudis que algunes dones que utilitzen el pegat tenen més 

probabilitats de tenir coàguls de sang als pulmons i a les cames. 

 

IMPLANTS, INJECCIÓ I PASTILLES NOMÉS AMB PROGESTINA: 

 Avantatges: 

-Menys períodes o absència d’aquests. 

-Reducció dels còlics i dolor durant la ovulació. 

-La injecció redueix el sagnat i per tant, també el risc d’anèmia. 

-Reducció del risc de l a malaltia inflamatòria pèlvica. 

-Reducció del risc d’embaràs ectòpic. 

-Possible protecció contra el càncer endometrial i d’ovari. 

-La injecció i l’implant brinden una protecció anticonceptiva molt eficaç. 

-La injecció protegeix durant 3 mesos i l’implant, durant 3 anys. 

-L’implant permet un ràpid retorn de la fecunditat després de l’extracció. 
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 Inconvenients: 

-No protegeixen contra les malalties de transmissió sexual. 

-Causen més períodes irregulars o tacats entre períodes. 

-Poden ser menys eficaços quan es prenen amb altres medicaments. 

-Les pastilles s’han de prendre a la mateixa hora tots els dies. 

-L’implant ha de ser posat i tret per un professional de la salut expert. 

-L’implant pot causar mals de cap. 

-La injecció provoca un lleuger augment de pes. 

-La injecció pot provocar una pèrdua mineral òssia que pot revertir-se. 

-La injecció pot retardar el retorn dels períodes entre 6 i 8 mesos quan es deixa 

d’utilitzar. 

 

 

DISPOSITIU INTRAUTERÍ (DIU): 

 

 Avantatges: 

-Eficàcia de més del 99% per prevenir l’embaràs. 

 

-Fàcil d’utilitzar. 

 

-Amb el temps, és el mètode anticonceptiu que més rendeix econòmicament. 

 

-Es pot treure sempre que es vulgui. 

 

-Es pot insertar després d’un part vaginal normal, una cesària o un avort al primer 

trimestre. 

 

-El DIU hormonal pot alleujar el sagnat mensual intens. 
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 Inconvenients: 

-No protegeix contra les malalties de transmissió sexual. 

 

-Només el pot treure un professional de la salut. 

 

-És un mètode car tot i que a vegades pot estar cobert per la seguretat social. 

 

 

MÈTODES IRREVERSIBLES (lligadura de les trompes de fal·lopi  i vasectomia): 

 Avantatges: 

-La lligadura de trompes de fal·lopi disminueix el risc de malaltia pèlvica 

inflamatòria i de càncer d’ovari. 

-Els dos mètodes són permanents i molt efectius. 

 Inconvenients: 

-Els dos són mètodes costosos.  

-Procediments quirúrgics amb els seus possibles riscos associats. 

-No protegeixen contra les malalties de transmissió sexual. 
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ANNEX 2: Malalties de transmissió sexual 

 

VIRUS: BACTERI: PARÀSIT: 

 Hepatitis C: 

Malaltia infecciosa que afecta 

al fetge i està causada pel virus 

VHC. 

Tres quartes parts dels casos 

d’infecció presenten una 

infecció que passa 

desapercebuda, un 10-15% 

presenten una hepatitis 

anictèrica i la resta de casos 

presenten hepatitis ictèrica. 

Aquest virus es transmet a 

través de la sang. 

No hi ha vacuna per prevenir-

la però sí tractament. 

 Sífilis: 

Infecció causada per un 

bacteri anomenat 

Treponema Pallidum. 

Quan una persona té Sífilis i 

no rep tractament, aquesta 

pot provocar problemes 

greus de salut al cap d’un 

temps arribant a afectar al 

sistema nerviós i també al 

cardiovascular. 

Es transmet per contacte 

físic durant les relacions 

sexuals. 

 Tricomonosi: 

Infecció causada pel 

paràsit Trichomonas 

vaginalis. 

Afecta principalment a la 

dona ( vagina i uretra) i en 

menor grau a l’home 

(uretra). 

Normalment és 

assimptomàtica. 

Es transmet durant les 

relacions sexuals 

(vaginals)  no protegides. 

 

 Hepatitis B: 

Malaltia infecciosa causada pel 

VHB que afecta exclusivament 

al fetge. 

En la majoria dels casos la gent 

infectada es cura abans dels 

sis mesos sense tenir 

conseqüències però en alguns 

casos es produeix l’Hepatitis B 

crònica que moltes vegades es 

pateix sense símptomes però 

que pot arribar a ocasionar 

 Gonocòccia: 

També coneguda com la 

gonorrea és una MTS 

causada per un bacteri 

anomenat gonorrhoeae. 

Es transmet durant les 

relacions sexuals sense 

protecció, per contacte amb 

les secrecions genitals, 

faríngies i rectals de les 

persones infectades. 
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cirrosi o càncer. 

Es pot prevenir amb la 

vacunació. 

 VIH/Sida: 

És una malaltia produïda pel 

virus de la immunodeficiència 

humana que destrueix el 

sistema immunitari de les 

persones infectades. 

Hi ha persones que poden 

tenir el virus i no tenir 

símptomes durant molt temps 

però el poden transmetre a 

altres persones. 

 Clamídia: 

És una infecció de 

transmissió sexual freqüent 

causada pel bacteri 

Chlamydia trachomatis.  

Afecta als òrgans genitals, el 

recte i la gola. 

Es tracta amb ATB i es pot 

prevenir amb l’ús correcte 

del preservatiu. 

 

 Condilomes 

acuminats: 

Les berrugues genitals són 

causades pel virus del 

papil·loma humà. La infecció 

per aquest tipus de virus és 

molt freqüent tant en homes 

com en dones. 

Existeix més de 140 tipus de 

VPH però 40 poden infectar les 

mucoses de la zona 

anogenital.  

Alguns tipus (amb majoria el 6 

i l’11) poden causar aquestes 

berrugues genitals però altres 

com el 16,18,31, 33 i 35 no 
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s’associen a berrugues sinó 

que s’associen a un risc més 

elevat de tenir càncer de coll 

uterí i d’altres (vulva, anus i 

penis). 

La transmissió d’aquest virus 

es produeix durant les 

relacions sexuals amb o sense 

penetració. No es transmet 

per fluids com la sang o el 

semen. 

 Herpes genital: 

És una infecció vírica causada 

pel virus de l’herpes simple o 

VHS. 

El VHS-1 i el VHS-2 causen 

l’herpes genital. 

La gran majoria de vegades hi 

ha manifestacions de la 

infecció i es presenten en 

forma de múltiples lesions 

com poden ser les vesícules o 

úlceres doloroses. 

Es transmet durant les 

relacions sexuals  

desprotegides (orals, anals o 

vaginals). 

L’herpes genital no es cura, és 

una infecció crònica. 

L’ús correcte del preservatiu 
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redueix el risc de transmissió 

de l’herpes genital. 
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ANNEX 3: Activitat 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÍTOL:  
        ACTIVITAT 1:  SESSIÓ INTRODUCTÒRIA  “QUÈ SABEM?” 
        Aquesta primera sessió tindrà una durada d’1 hora aproximadament  per cada grup. 
 

 OBJECTIU:  
      -Fomentar la participació dels adolescents en activitats didàctiques a l’institut. 
      - Potenciar l’autonomia dels adolescents. 
 

 RECURSOS NECESSARIS: 
       -Qüestionari de la primera part (el podeu consultar a l’Annex 6). 
       -Pissarra de guix + guixos + esborrador. 
 

 

 ESTRUCTURA: 
1. La part principal consistirà en la presentació de l’equip assistencial que anirem a 

realitzar el programa a l’Institut. 
2. A continuació, s’explicarà que passarem un qüestionari (Annex 8) per poder saber 

dels coneixements dels quals parteixen els alumnes. 
3. Posteriorment, realitzarem una pluja d’idees entre tots de les ITS que coneixen ells i 

les anotarem a la pissarra.  
4. També els farem mencionar les principals vies de contagi de les ITS si les coneixen i 

com creuen que es poden prevenir. 
Com a més a més, també estarem oberts a les seves propostes i consideracions per 
completar el programa i abordar-ho a la última activitat. 

5. Es realitzarà feedback entre els estudiants i l’equip assistencial. 
 

 AVALUACIÓ: 
      Podrem avaluar l’activitat amb el feedback dels estudiants. 
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ANNEX 4: Activitat 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÍTOL:  
       ACTIVITAT 2: “ENS ENDINSEM EN CONEIXEMENTS” 

       Aquesta segona sessió tindrà una durada d’1h i 30 min per cada grup. 
 

 OBJECTIU: 
       Augmentar els coneixements entorn a les ITS i les principals vies de contagi  d’aquestes. 
 

 RECURSOS NECESSARIS: 
          -Targetes de colors. 
          -Cartolines. 
          -Bolígrafs i retoladors. 
          -Telèfons mòbils dels alumnes. 

 ESTRUCTURA: 
1. Es dividirà la classe en tres grups de forma aleatòria.  
2. Cada grup tindrà unes targetes amb el nom de totes les ITS que existeixen i 

també tindran 3 targetes (1 groga, 1 vermella i 1 verda) amb el nom de: 
virus, bacteri o bé paràsit. 

3. Per grups, hauran de classificar totes les ITS segons siguin virus, bacteris o bé 
paràsits. 

4. Una vegada ho tinguin fet, cada grup exposarà la seva tasca. Per realitzar 
aquesta exposició, ho faran mitjançant l’aplicació de Tik-Tok per fer difussió 
del que hauran treballat. 

5. Després de la posada en comú, corregirem les tres columnes de classificació. 
6. Una vegada tinguem clar el que és cada ITS, cada grup realitzarà un mural 

amb una cartolina de diferent color (groga, vermella i verda)per poder 
penjar-ho a classe i que serveixi d’eina visual. 

 

 

 AVALUACIÓ: 
Realitzarem els últims 10 minuts de feedback en comú i avaluarem l’activitat.  A 
més, també els preguntarem com de motivats s’han sentit després de la        
realització d’aquesta tasca. 
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ANNEX 5: Activitat 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÍTOL: 
             ACTIVITAT 3: CANVI DE ROLS, “QUÈ MÉS VOLEM SABER?  

La tercera activitat durarà 45 minuts aproximadament. 
 

 OBJECTIU: 
    Conèixer la simptomatologia de les ITS i les conseqüències que poden tenir sobre la salut. 
 

 RECURSOS NECESSARIS: 
           -Cartells verds (verdader). 
           -Cartells vermells (fals). 
           -Cartells blancs (frases). 
 

 ESTRUCTURA: 
1. Distribuirem els alumnes en 2 grups. 
2. Nosaltres ensenyarem els cartells blancs amb les frases enunciatives i ells 

tindran 1 cartell verd i 1 cartell vermell. 
3. Cada vegada que es mostri un cartell blanc per part de l’equip assistencial, 

cada grup ha d’aixecar el cartell verd o vermell en funció del que cregui més 
adequat. 

4. Cada encert suma 5 punts i cada errada en resta 2.  
5. Al final, farem el recompte de punts totals de cada equip. El que compta és 

participar. 
6. Canvi de Rols. A continuació,  ells hauran de buscar amb els ordinadors de la 

classe aspectes relacionats amb la simptomatologia de les ITS i entre els 3 
grups faran el mateix procediment. 1 grup haurà d’ensenyar les targetes i els 
altres dos aixecar la verda o la vermella segons el que creguin. 

 

 

 AVALUACIÓ: 
Realitzarem els últims 10 minuts de feedback i posada en comú i avaluarem 
l’activitat. 
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ANNEX 6: Activitat 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÍTOL: 
             ACTIVITAT 4: AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS MÈTODES ANTICONCEPTIUS. 

Aquesta quarta activitat tindrà una durada de 45 min aproximadament. 
 

 OBJECTIU: 
Aprendre informació sobre els mètodes anticonceptius. 
 

 RECURSOS NECESSARIS: 
          -Cartells amb els noms de cada anticonceptiu. 
          -Cartells amb els avantatges de cada anticonceptiu. 
          -Cartells amb els inconvenients de cada anticonceptiu. 
 

 ESTRUCTURA: 
1. Aquesta activitat serà amb el grup sencer. 
2. Hauran d’aparellar l’anticonceptiu amb els seus avantatges i inconvenients i 

posar-ho en comú per comprovar que sigui correcte. 
3. Per fer-ho, utilitzaran fonts d’informació fiables com poden ser protocols de 

la generalitat o bé tríptics informatius del CAP. 
4. Una vegada finalitzat això, per grups hauran de fer Role-playing. Hauran de 

fer escenes recomanant anticonceptius als seus amics amb informació 
contrastada després de l’activitat prèvia i una petita cerca que podran 
realitzar. 
 

 AVALUACIÓ: 
              Realitzarem els últims 10 minuts de feedback per avaluar l’activitat. 
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ANNEX 7: Activitat 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÍTOL: 
            ACTIVITAT 5:  POSADA EN MARXA. 
            Aquesta última activitat tindrà una durada d’1 hora i 30 minuts. 
 

 OBJECTIU: 
- Aprendre a utilitzar el preservatiu de forma correcta i segura. 

             -Desmontar els mites que existeixen entorn als mètodes anticonceptius. 
 

 

 RECURSOS NECESSARIS: 
-Penis de plàstic. 
-Vagina de plàstic. 
-Preservatius masculins i femenins. 
-Lubricant. 
-Alumnes de primer de batxillerat. 
 

 ESTRUCTURA: 
1.Dividirem els alumnes en 3 grups els alumnes de tercer i els de primer de 
batxillerat barrejats. 
2. Hi haurà 3 estacions. Mentrestant un grup practica posar el preservatiu en el 
penis de plàstic, l’altre ho farà amb la vagina i es resoldran tots els dubtes que 
sorgeixin.  
3. A la tercera estació, s’exposaran uns quants mites entorn als anticonceptius i 
hauran d’esbrinar si són mites o no i en cas que sigui un mite, hauran de corregir-lo. 
 

 AVALUACIÓ: 
            Realitzarem els últims 10 minuts de feedback i posada en comú per avaluar l’activitat. 
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Annex 8: Qüestionari pre i post intervenció 

 

Qüestionari pre i post intervenció sobre les MTS i ús de mètodes anticonceptius: 

Edat: 

Sexe: 

-Has tingut alguna vegada relacions sexuals?  Si / No 

 

En el cas que la pregunta anterior sigui afirmativa… 

-A quina edat vas tenir la primera relació sexual? 

-Vas utilitzar algun mètode anticonceptiu? Si / No 

 

En cas afirmatiu…  

-Quin? 

 

-Has utilitzat alguna vegada l’anticoncepció d’emergència? Si / No 

 

-Has rebut anteriorment educació sexual a l’institut? Si / No 

 

-Coneixes quines són les Malalties de transmissió sexual? Si / No 

 

En cas afirmatiu, posa’n 5 exemples: 

 

-Parles amb els teus pares sobre sexualitat/ MTS/ mètodes anticonceptius? Si / No 

 

-Sabries on anar o on consultar si tens algun dubte sobre les MTS o Mètodes anticonceptius? 

Si / No 

 

En cas afirmatiu a la resposta anterior… 

On? 

 

VERDADER/FALS: respon aquestes 5 preguntes segons creguis que són verdaderes, falses o 

bé que no ho saps. 
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-Els anticonceptius hormonals (“pastilles”) protegeixen de les malalties de transmissió 

sexual  V / F / NS 

 

-El preservatiu és l’únic mètode que protegeix de les malalties de transmissió sexual V /F /NS 

 

-Només puc tenir MTS si tinc alguna altra malaltia perquè el meu sistema immunitari està 

dèbil V/F/NS. 

 

-El sexe vaginal, oral i anal són vies de transmissió de les MTS  V/F/NS. 

 

-Amb la vacuna del VPH ja estic protegit de les malalties de transmissió sexual V/F/NS. 
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Annex 9: Qüestionari de satisfacció 

 

Després de la realització de les diferents activitats, haureu de respondre aquestes preguntes 

amb puntuació del 1 al 10, sent l’1 el més baix i el 10 el més alt. 

 

PREGUNTES: AVALUACIÓ: 

1. Quina és la teva valoració general de totes les activitats 

realitzades del programa?: 

1   2   3   4   5   6   7   8   

9   10 

2. Què t’ha semblat l’estructura del programa: 

3.L’organització de les activitats: 

1   2   3   4   5   6   7   8   

9   10 

4. T’ha semblat adequat l’horari establert? 1   2   3   4   5   6   7   8   

9   10 

5.Quina puntuació li posaries als recursos utilitzats durant les 

diferents sessions? 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   

9   10 

6. Com de dinàmiques t’han semblat les activitats? 1   2   3   4   5   6   7   8   

9   10 

7. Quin ha sigut el teu nivell d’interès dels coneixements 

explicats? 

1   2   3   4   5   6   7   8   

9   10 

8. Com d’útils han sigut els coneixements adquirits? 1   2   3   4   5   6   7   8   

9   10 

9.Quina és la probabilitat de recomanar el programa a un 

amic/amiga? 

1   2   3   4   5   6   7   8   

9   10 

 

 

 Quina sessió t’ha agradat més (marca amb una creu al costat)? 

SESSIÓ 1 
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SESSIÓ 2 

SESSIÓ 3 

SESSIÓ 4 

SESSIÓ 5 

SESSIÓ 6 

 Quina sessió t’ha agradat menys (marca amb una creu al costat)? 

SESSIÓ 1 

SESSIÓ 2 

SESSIÓ 3 

SESSIÓ 4 

SESSIÓ 5 

SESSIÓ 6 

 Ha faltat algun tema a tractar que vulguis afegir? 

 

 Observacions: 
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Annex 10: Pòster de captació dels alumnes 
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Annex 11: Informació per als pares mitjançant correu electrònic 

 

Benvolguts pares i mares, 

 

Us escrivim aquesta carta per informar-vos d’una activitat que es vol portar a terme a 

l’Institut Sant Josep de Tàrrega pels alumnes de tercer de la ESO i per això us donem 

informació detallada sobre el què farem. 

L’estudi està dirigit als estudiants de tercer de la ESO del Sant Josep de Tàrrega. L’objectiu 

principal d’aquest programa és prevenir les Malalties de Transmissió sexual en els 

adolescents i per això s’avaluaran els coneixements que tenen sobre aquest tema amb un 

qüestionari que serà anònim. 

Realitzarem diferents sessions i així podran aprendre què són les MTS, quines n’existeixen i 

que hem de fer per prevenir-les mitjançant activitats dinàmiques. 

Cal recordar que la participació al programa és voluntària. En cas que els vostres fills vulguin 

participar, ens haureu de signar el consentiment informat que us adjuntem. 

 

Gràcies per l’atenció. 
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Annex 12: Consentiment informat 

 

Consentiment informat per autoritzar la participació al programa d’educació per la salut 

sobre Malalties de Transmissió sexual i mètodes anticonceptius. 

 

Cal registrar en aquest full si autoritza o no la participació del seu fill/filla al programa 

educatiu sobre malalties de transmissió sexual i ús de mètodes anticonceptius que es 

realitzarà a l’institut Sant Josep de Tàrrega. 

 

Jo                                                   amb DNI                     , com a pare, mare o tutor legal de 

l’alumne                                    que cursa    3r d’ESO autoritzo que participi en el programa 

d’educació per la salut que es realitza a l’Institut Sant Josep de Tàrrega. 

He llegit i entès la informació i és per això que dono el meu consentiment i autorització 

perquè el meu fill/filla participi al programa que es realitza al seu institut durant el curs 

acadèmic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


