Guia d'anàlisi i/o disseny de Programes Comunitaris
(Font: Javier Gallego Diéguez. Criterios de Calidad en Promoción de la Salud. Red Aragonesa de proyectos de
Promoción de Salud (RAPPS))

1. Motivació
- Com sorgeix el projecte? De qui parteix la iniciativa? Qui/quines persones l’elaboren?
2. Anàlisi de la situació / context
- Exposar breument les característiques generals de la població a la qual s'adreça el projecte (qui
són, on viuen, com viuen).
- Quins coneixements, valors, creences, tradicions i comportaments té la població sobre el/s
problema/es de salut que aborda el projecte?
- Recursos de què disposa la comunitat en la qual es desenvolupa el projecte (socials, sanitaris,
educatius, associacions etc.) i possibilitats de col·laboració amb ells.
- El/s problema/es de salut que treballa el projecte:
- Per què resulta/n rellevant/s?
- ¿Es tracta de problema/es sentit/es per la població?
- Quins factors influeixen en el desenvolupament d'aquest/s problema/es?
- Quines raons han portat a escollir la població a què es dirigeix el projecte?
3. Equip de treball
- Quines persones formen l'equip de treball? Per què s'han integrat en el equip?
- Com funciona l'equip? (sistemàtica de reunions, presa de decisions, paper de la persona que
coordina).
- Quin grau de comunicació/coordinació existeix amb la resta de persones del centre de treball?
Està el projecte integrat entre els objectius i tasques del centre?
.
4. Objectius
- Els objectius ¿responen a l'anàlisi de situació / context realitzat? Són factibles i assolibles?
- Quin tipus d'objectius es plantegen? (de salut, educatius, organitzatius).
- Són objectius compartits i assumits per tot l'equip?
5. Mètode de treball
- Breu descripció dels mètodes utilitzats en el projecte en relació amb els objectius que s'han
definit.
- Descripció i temporalització de les activitats programades.
6. Factors condicionants
- S'han valorat els factors que poden facilitar o dificultar el projecte?
(voluntat institucional, organització dels centres, formació dels professionals, acceptació del
projecte per part de la població ...)
7. Avaluació
- S'ha previst com es farà l'avaluació del projecte?
- L'avaluació prevista ¿permetrà corregir o millorar el projecte per al futur?
- S'ha previst com i a qui es difondran els resultats del projecte?

