
 

 

 
DAFO 

 

Anàlisi de l’entorn 
 
 

L’anàlisi de l’entorn el farem amb elements de l’anàlisi DAFO. El DAFO és 

una eina de planificació estratègica que s’utilitza per avaluar una empresa, 
un projecte o com en el nostre cas un programa, per tal de planificar una 

estratègia de futur.  
 

En aquesta activitat, doncs, et demanen que facis aquest anàlisi mirant el 
programa des de dintre, analitzant les seves característiques internes 

(Debilitats i Fortaleses) i desprès des de fora, la seva situació externa 
(Amenaces i Oportunitats). 

 
Anàlisi intern 

 
 Debilitats: Aspectes o elements propis del programa que són 

millorables, que l’afebleixen o que dificulten internament el seu 

desenvolupament. 
 

 Fortaleses: Elements positius del programa que s’han de potenciar. 

 
Anàlisi extern 

 
 Amenaces: Situacions externes al programa que el poden fer perillar. 

 

 Oportunitats: Circumstancies o factors, positius, externes al programa, 

que es poden aprofitar per fer-lo créixer i potenciar-lo. 
 

 

 

1. Escriu una frase a cada post-it que faci 
referència a cada un dels 4 conceptes 

anteriors (pots escriure tantes frases 
com vulguis, utilitzant els post-its que et 

facin falta):  
  

  
 

 
 

  
 

2. Un cop emplenat els post-its  els hauràs 
d’enganxar al plafó corresponent. 
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En el context de la IV Trobada de la Xarxa d’APSF (2012) vam realitzar 
l’anàlisi del PAPSF amb els elements del DAFO i aquest és el resum de 

les aportacions:  

 

 
DEBILITATS. 
Responsables: Rosa Tosquella i Carlos Martin 

  

S’han rebut un total de 46 aportacions. S’ha fet un resum per diferents categories.  

 

Xarxa: 

- Dispersió geogràfica 

- Visió centralista 

- Xarxa molt gran 

- No ens coneixem entre els referents 

- Es poc coneguda entre els professionals 

Formació/Recerca: 

- Més cursos i més continuïtat 

- Diferents nivells de formació 

- Manca de formació. Manca de recursos per formació 

- Manca de més activitats de recerca 

Difusió: 

- És una xarxa poc coneguda per la població. Poca difusió 

- Manca d’informació de les diferents experiències 

- Poques trobades 

Web: 

- Fer-la més comunicativa 

- Falta de temps per entrar i veure que es fa 

- Fa poc temps que funciona 

Centres: Problemes de dinàmica als centres que estan a la xarxa 

- Dinàmica dels centres: 

o Poc reconeixement 

o Molta variabilitat 

o Manca implicar més als administratius 

o El referent no dinamitza 

o Poca motivació dels professionals 

o S’hauria d’estar més proper a la població 

o Poca valoració/reconeixement dels companys 

o Canvis de referent 

o Manca de temps 

o No són un equip 

o No estem implicats 

General: 

- El no poder mesurar objectivament les activitats de la xarxa, pot impedir el 

creixement de la xarxa.  

 

 



 

 

 
AMENACES 
Responsables: Esteve Saltó i Guadalupe Ortega 

 

 
Vàrem tenir més de 40 aportacions per part dels professionals participants. Vàrem 

dividir les aportacions en 2 grans blocs: 

  

1. Context sòcio-cultural-legislatiu 

 

 Possibles canvis en la legislació actual (llei 42/2010 i llei 28/2005): 

 En sentit negatiu (afebliment) per la banda de casinos, bingos, sales de joc... 

   Paper poc decorós d’alguna CCAA en relació a EuroVegas o similar. 

 

 Influències i maniobres de la Indústria Tabaquera 

 

 Situacions poc favorables en alguns llocs: teatres, recintes sanitaris... 

 

 La percepció de que es fuma menys, pot anar en contra. “Ja està tot fet !” 

  Autocomplaença.  

 

 

2. Context sanitari-assistencial    

(aquí creiem que pot haver un cert solapament amb “Debilitats”, perquè la frontera 

interna-externa no és sempre senzilla) 

 

 Efectes de la crisi econòmica: 

 Manca de recursos materials, humans.... 

 Sobrecàrrega assistencial 

 Despriorització del programa i de les seves activitats (Falta de compromís de 

les institucions?) 

 

 Desmotivació dels professionals 

 

 Inseguretat, estres... 

 

 Limitacions per anar a cursos, jornades, activitats formatives... 

 

 Competició amb altres temes que pesen més 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
FORTALESES 
Responsables: Silvia Granollers i Joan Lozano 
 

Han hagut 63 aportacions. S’ha fet un resum per diferents categories. 
 
1. Pàgina web, fòrums, espais de trobada 

 Intercanvi continuo entre professionals 

 Treballar en xarxa. Comunicació en la xarxa internet, amb tots els referents  

 Nova joguina per poder fer consultes sobre dubtes a la consulta diària  

 Pagina web i correus electrònics. La nova web!!! Els continguts del web 

 Espais de trobada. Fòrum 

 Al ser online, poder contenir molta informació i descarregar-la segons necessitat 
 

2. Xarxa, multidisciplinarietat, efectiu, “bon rotllo”, som molts, interacció entre tots els 

membres 

 El potencial de la xarxa de connexió amb tothom. Interacció entre tots els 

membres de la xarxa. Sensació de pertinença de grup. Treball en xarxa 

 Les persones que l’integren. Genial!  

 La força es interna, fem-la viure cada dia i que sigui present!!! 

 Els referents de Catalunya hipermotivats que li donen corda al programa 

 Bones coordinadores. Molta gent, moltes idees 

 Multidisciplinari. Suport institucional 

 El treball conjunt, sempre augmenta l’eficiència, unifica criteris 

 Som molts i estem a tot el territori 
 El bon rollo! 
 

3. Paper del programa i coordinació de la xarxa per gestionar el programa 

 La objectivitat e investigació en la seva planificació i posada en marxa 

 En el programa/xarxa hi són tots els centres de primària de Catalunya 

 Participació al programa de forma voluntària 

 La gent que porta la xarxa afavoreix molt la comunicació i participació 

 El suport rebut des del Departament de Salut (Atenció Primària). 

 El gran equip que gestiona el programa. Gran recolzament que ens doneu 

 Persistència i la bona comunicació per part de la Lupe i l’Araceli. 

 Lupe! I els seus 50.000 mails. Com a coordinació i disponible 

 Palpem resultats. És un programa efectiu. Els mails funcionen 

 Poder arribar als professionals interessats 
 

4. Formació, informació actualitzada, accessible: 

 Continuar afavorint l’assistència a cursos. Formació continuada oferta! 

 Informació actualitzada continua 

 Les possibilitats formatives de la web… (que s’haurien de potenciar!!) 

 Possibilitat comunicació/formació/assessorament continuat. 
 

5. Professionals de la xarxa: Motivació, accessibilitat als pacients, ganes de fer salut 

 Bona relació metge/infermera – pacient i coneixement mutu 

 Les ganes de fer salut!! 

 Gran accessibilitat al metge/infermera en cas de dificultats del pacient 

 La motivació dels professionals. Implicació personal sanitari 

 La motivació contra el tabaquisme 
 

6. Programes i grups de treball dintre del PAPSF: 

 Grups: Joves i teràpia en grup. 

 Programes: De desigualtats socials: Salut als barris, intervenció a l’embarassada, 

per exemple. 
 



 

 

 
 

OPORTUNITATS 
Responsables: Araceli Valverde i Conxita López 

 

Han hagut 50 aportacions. S’ha fet un resum per diferents categories. 

 

 Són oportunitats les TICS: noves tecnologies de la informació i la comunicació que 

fan que estem connectats i informats en tot moment amb l’últim que està passant. 

Aprofitar el Twiter, Facebook, etc. 

 

 El fet que estiguem en xarxa fa que puguem estar connectats a altres xarxes, com, 

Xarxa catalana d’Hospitals sense fum, Embaràs sense fum, Generalitat sense fum, 

Sanitat Respon, Tabaquisme.cat, Infermera virtual, etc. En general la connexió dels 

diferents professionals. Poder compartir experiències que es fan entre els diferents 

centres 

 

 Tenir accions comunitàries com el Dia Mundial sense Tabac de la OMS, la Setmana 

sense fum de la SEMFYC, etc. Que donen mes visibilitat al programa 

 

 Tenir xarxes territorials sobre Tabaquisme 

 

 Tenir docents que volen treballar el tema de la prevenció del tabaquisme als seus 

centres educatius i tenir infermeres de Salut i escola que van als centres educatius i 

també col·laboren en la prevenció de l’inici del consum  

 

 Ha ajudat molt la legislació sobre tabac: tant la 28/2005, com la 42/2010. Han fet 

augmentar la conscienciació ciutadana sobre la problemàtica del tabaquisme 

 

 També l’augment del preu del tabac arran de l’augment dels impostos del tabac 

 

 El reconeixement de que les addicions a substàncies i addicions sense substància 

són malaltia 

 

 La participació ciutadana a la xarxa és important ja que la xarxa dona informació, al 

web, als díptics, etc, Es pensa que pot donar més informació. L’existència de la 

xarxa “Por que nosotros no“. És interessant el tema dels e-pacients i del pacient 

expert   

 

 Col·laborar en iniciatives i programes europeus 

 

 Participar en investigació  

 

 
 

 
 


