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Línies de recerca del grup:
El grup treballa en 3 línies de recerca bàsiques:
1. Educació per a la salut.
2. Educació i formació en competències en intervencions grupals.
3. Bioètica i societat en l’àmbit de la salut, l’educació i les relacions.
Línia de recerca: Educació per a la salut.
Aquesta línia de recerca té com a objectiu principal generar evidència científica
per a cadascuna de les fases de desenvolupament d’un programa d’educació
per a la salut: el diagnòstic de factors causals, l’anàlisi de la realitat, el disseny
de programes innovadors, la implementació i avaluació d’aquests programes i
la comunicació per tal de generar sensibilitat social al voltant de les
problemàtiques de salut més prevalents en l’actualitat.
La línia de recerca es desplega en 5 programes:
 Programa PROMOCIÓ, adreçat a la promoció de la salut en
professionals, estudiants, cuidadors i usuaris; i orientat a la recerca,
creació i desenvolupament de models per a l’elaboració de programes
en educació per a la salut.
 Programa OBESITAT INFANTIL, aquest programa es proposa 2
objectius: 1) Contribuir a l’evidència científica sobre els factors causals
de l’obesitat infantil; 2) Avaluar l’efecte d’intervencions i programes
d’educació per a la salut en l’àmbit de l’alimentació, l’activitat física , el
descans i el benestar emocional com a grans grups de determinants de
l’epidèmia d’obesitat infantil.
 Programa RESEX, orientat a la promoció i educació per a la salut en
l’entorn de la Salut Sexual i Reproductiva, incloent-hi programes de
prevenció (ITS/contracepció/cribatges càncer de cèrvix-mama) dirigits a







joves i resta de població, qüestions relacionades amb la reproducció
(embaràs/avortaments) i amb la sexualitat al llarg de la vida.
Programa ESTRÈS DEL CUIDADOR, enfocat a l’estudi dels factors
contribuents de conflictes interns originats en la interacció derivada de la
cura de persones, i al desenvolupament d’estratègies individuals i
grupals orientades a la seva gestió.
Programa COMUNICACIÓ PER A LA SALUT, (Yolanda Serra) enfocat
en l’estudi de mètodes teòrics i estratègies pràctiques propis de la
comunicació per a la salut i de les ciències del comportament per tal de
dissenyar, desenvolupar i avaluar components/materials educatius,
culturalment sensibles i adaptats a la població prioritària, en programes
de promoció i educació per a la salut .
Programa DESIGUALTATS EN SALUT I POBLACIONS DESATESES
(Jayson Rhoton), enfocat en la millora de la salut de les comunitats
desateses i minories sexuals. L’objectiu d’aquest programa és el de
identificar determinants i factors de risc modificables i colꞏlaborar amb
els socis de la comunitat en el desenvolupament i avaluació de
programes novedosos que millorin la salut d’aquestes comunitats.

Línia de recerca: Educació i formació en competències en intervencions
grupals.
Aquesta línia de recerca té com a objectiu estudiar el potencial de la
comunicació i les estratègies de les intervencions grupals participatives,
dinàmiques i actives en l’àmbit acadèmic. Es promouen projectes relacionats
amb la creació de models, materials, estratègies i sistemes d’avaluació des de
la vesant pedagògica i metodològica del treball en grup per tal d’enriquir els
processos, millorar els resultats i augmentar l’aprenentatge.
La línia de recerca es desplega en 4 programes:
 Programa INNOVA, orientat a la innovació en les metodologies
formatives acadèmiques en l’àmbit educatiu a través de la optimització
d’intervencions grupals.
 Programa CREA, orientat a la creació de nous models i materials
pedagògics enfocats a intervencions grupals actives, participatives i
dinàmiques.
 Programa PROMOU, adreçat a l’avaluació de les noves propostes
metodològiques i pedagògiques a través del treball en grup.
 Programa COMUNICA, adreçat a la recerca, creació i desenvolupament
d’estratègies comunicatives en l’àmbit acadèmic i el treball en grup.

Línia de recerca: Bioètica i societat en l’àmbit de la salut, l’educació i les
relacions.
Aquesta línia de recerca té com a objectiu estudiar els aspectes socials, legals i
bioètics de la donació de gàmetes per a la reproducció humana assistida i les
noves tècniques dirigides a la genètica i enginyeria genètica sempre en el marc
de les tècniques de reproducció humana assistida. A més de l’estudi adreçat a
les relacions assistencials i les noves tecnologies per a l’anàlisi de dades. Es
promouen projectes relacionats amb la reflexió i debat de la donació de
gàmetes i les noves tecnologies sobre l’anàlisi de dades en l’àmbit de la salut.
La línia de recerca es desplega en 2 programes:
 Programa DONACIÓ, adreçat a l’estudi i desenvolupament de les
qüestions bioètiques, socials i legals del marc de les tècniques de
reproducció humana assistida. Orientat a la donació de gàmetes per a la
reproducció humana assistida, la genètica i l’enginyeria genètica.
 Programa DADES I PERSONES, enfocat a l’estudi: dels problemes de la
pràctica clínica i la investigació; aspectes bioètics de la pràctica
assistencial; legislació sobre la protecció de dades personals; i l’anàlisi
de dades, Big Data, Machine Learning i Intelꞏligència Artificial.
Línia de recerca:
impacte clínic






Innovació pedagògica en educació per a la salut i

Aquesta línia de recerca està centrada en potenciar la recerca de
l’impacte clínic d’innovacions pedagògiques i didàctiques en educació
per a la salut adreçades a pacients, familiars i associacions de pacients,
des d’una vesant transdisicplinar i sistèmica, a la vegada que inclou la
creació d’ intervencions pedagògiques pel desenvolupament de
professionals de l’educció per a la salut mitjançant un model de
pensament creatiu.
Programa :
simulació clínica i pacient crònic. Enfocat a la recerca de
l’impacte clínic en la millora de malalties cròniques vinculat a l’estratègia
de simulació clínica i la prevenció quaternària , dissenyades mitjançant
un model de pensament creatiu.
Programa : Orientat a la disseny i desenvolupament d’intervencions
pedagògiques: simulació clínica, fleeped classroom, i TIC’s
pel
desenvolupament de professionals de l’educció per a la salut i seguretat
del pacient mitjançant un model de pensament creatiu.

