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Proposta d’ Activitat Grupal: “Anem a Caminar” 
Taller Grupal d’Activitat Física al CAP de Roses, 2016-2017  

L’Atenció Primària permet identificar adults físicament inactius i iniciar el consell d’activitat física 
supervisada creant tallers grupals,  aprofitant els recursos locals i les activitats comunitàries així com 
la difusió d’aquestes. 
 

Aquesta activitat està  inclosa al Marc Pla d'Activitat Física, Esport i Salut PAFES. 
 
 

General:   Crear hàbits saludables d’activitat física i augmentar la detecció del sedentarisme a  l’ABS.  
Específic: Milloria dels FRCV dels participants potenciant la pràctica d’activitat física, afavorint la 
socialialització i vincles entre ells i la seva  participació  a la Cursa de la Dona (cursa local benèfica). 

Taller grupal de 8-12 persones, amb DM-2, sedentàries i mal control metabòlic. 
Sessions teorico-pràctiques de 90’, setmanals, durant 3 mesos (al CAP, parcs de salut i a les rutes 
saludables locals). Posteriorment  durant 6  mesos seguiment per activitat municipal supervisada. 
 
Seguiment trimestral durant 9 mesos dels FRCV amb determinació de mesures antropomètriques,  
analítiques. 
 
Participació  a la Cursa de la Dona  als 9 mesos de l’inici de l’activitat grupal.  
Establir vincles de comunicació entre participants. 
Comunicació: Telefònica i/o Grups de Whats up i xarxes socials. 
 
 

Pretenem crear l’hàbit de la pràctica regular d’activitat física en individus sedentaris amb FRCV, 
potenciant-ne l’adherència a través d’una activitat grupal i de la millora dels propis paràmetres 
antropomètrics i analítics,  així com la valoració de la satisfacció personal. 
Implicar als participants en les diverses activitats locals i comunitàries relacionades amb la pràctica  
d’activitat física. 
Involucrar als professionals de l’ABS en la detecció del sedentarisme. 
 

L’èxit d’una intervenció no es limita només a una prescripció des de les consultes d’atenció primària, 
hi sumem  la participació d’entitats i recursos locals. 
Proposta extrapolable a altres ABS. 
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Veure repositori documental:  http://bit.ly/2d2ULzb   


