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Plantejament
01

Des del mes de març d'enguany hem patit les conseqüències d'una crisi sanitària sense precedents generada per la
COVID-19. Una pandèmia a escala mundial i amb uns efectes devastadors, que encara avui no hem pogut superar.
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Aquests efectes han tingut un impacte especialment acusat en els professionals sanitaris, la salut mental dels
quals ha quedat afectada, en menor o major grau, i amb seqüeles difícils de preveure si no s’actua efectivament.
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A més, les característiques del col·lectiu sanitari fan que ja s’estigui constatant una acusada reticència a buscar el
suport psicològic i emocional que se’ls hi ofereix des del sistema de salut o des de l’àmbit clínic formal.

Factors estressors addicionals en professionals
Mesures estrictes de bioseguretat (ús continuat d’EPI, aïllaments i diﬁcultats de proveir la cura desitjada, estat
constant de vigilància, rigidesa de protocols, manca d’espontaneïtat i autonomia…)
Altíssima i constant exigència professional, llargues jornades laborals, elevat nombre de pacients assignats,
necessitat d’actualització constant en procediments, protocols i gestió en una nova malaltia.
Poca vida social, por de contagiar-se o de contagiar a les persones de l’entorn familiar o personal, poca priorització
d’estratègies d’autocura.

Situació i context

45.000

75%-90%

Professionals a l’Institut
Català de la Salut
(140.00 professionals sanitaris a Catalunya)

Depressió

Perill de l’automedicació i a caure
en addiccions tòxiques
Tendència a no buscar
ajuda professional formal
en salut mental

Patiran estrés emocional
relacionat amb la gestió de
la COVID-19

Ansietat

les arts com
a oportunitat

TEPT

Proposta
“Crear una activitat a diferents museus del país que millori la salut emocional dels professionals sanitaris a
partir de tècniques i recursos basats en les arts”
L’activitat podrà realitzar-se de forma individual i autònoma i se centrarà en la prevenció i gestió de l’ansietat,
l'estrès i la depressió associada a la seva activitat professional durant la crisi del nou coronavirus”

Per què les arts, per què els museus?
“We firmly believe that
the arts can be enlisted
to assist in addressing a
number of difficult and
pressing policy
challenges”

Il·lustracions: David Shrigley. Howarth, Lord. “Creative Health: The Arts
for Health and Wellbeing.”

“The arts may help help people experiencing mental
illness at all stages of the life-course (e.g. after
trauma and abuse)”

“Strong emphasis needs to be placed
on the strength and resourcefulness of
communities rather than weaknesses
and vulnerabilities. The response
must seek to create safe and protected
environments for care and make use
of existing resources and strengths.”

Objectius del projecte
1

Complementar la gestió de la salut emocional dels professionals.

2

Proposar una activitat autoguiada i flexible a tot el territori.

3

Avaluar integralment els resultats de la intervenció.

4

Implicar als recursos culturals en la gestió de la salut.

Amb una alternativa efectiva als programes de suport emocional formal

Amb un format que maximitzi el nombre de professionals atesos

Per tal d’ampliar la base d’evidència de les estartègies Arts in health

Entenent els museus com actius comunitaris de salut

Objectius terapèutics
Descoberta
Desconnexió
Focalització
Associació cognitiva
Activitat positiva

L’activitat es basa en la proposta
de
diferents
activitats
seqüencials sustentades en un
quadern d’artista amb textos,
pautes, consells i propostes que
s’entregarà
al
principi
de
l’activitat i que tindrà diferents
utilitats durant tot el recorregut.

Quadern de visita

Activitats i objectius
1- Descobreix
Passeja pel museu fins que t’hi
sentis còmode.
Busca les diferents peces que
et proposem i tria’n una.
Mapa del museu, localització
de les peces i fitxa tècnica de
les obres seleccionades.

Museu com espai neutral segur:
espai refugi. Moment de transició
espai exterior/espai interior.

Descoberta
Desconnexió

2 - Desconnecta
Observa l’obra d’art triada amb
atenció. Desconnecta,
concentra’t, situa’t, imagina’t.
Respira.

Pautes de relaxació, atenció
plena i respiració.

Mindfulness, tècniques de
visualització, atenció plena i
respiració que serviran durant tota
l’activitat. Focalització, control de
l'atenció envers estímuls
determinats.

Desconnexió
Focalització

Activitats i objectius
3 - Concentra’t

Concentra’t en l’objecte i escriu
les emocions o els conceptes
que et genera.

Escriu les paraules al quadern.

Aprofundiment en l’aquí i ara.
Desviar l’atenció de la font
estressora. Focalització de
pensament.

Focalització
Associació cognitiva

4 - Associa
Concentra’t en l’objecte i escriu
el títol de les cançons o la
música que hi connectaries. Si
vols tataraleja-les.
Escriu les cançons o temes
musicals que associes a
l’objecte.

Aprofundiment en l’aquí i ara.
Abstracció. Estat emocional.
Associació d’emocions
objecte/subjecte.

Focalització
Associació cognitiva

Activitats i objectius
5 - Dibuixa
Focalització

Intenta dibuixar l’objecte que
tens al davant, no et preocupar
per la qualitat final, intenta-ho
Foment de la creativitat, la
concentració. Relaxació, habilitats
manuals. Positivitat.

Associació cognitiva
Activitat positiva

Dibuixa

6 - Escriu
Focalització

Ara que coneixes l’objecte
deixa anar la creativitat.
Quines històries hi imagines?

Associació cognitiva
Creativitat, expressió, imaginació.

Escriu

Activitat positiva

Activitats i objectius
7 - Crea
Estàs en un museu, i tu també
pots crear una petita obra per
emportar-te i recordar la visita.
Posa a prova la teva habilitat i
fes dues figuretes d’origami.
Fulls de paper per la manualitat
+ Instruccions origami de les
figures.

Habilitat manual, autoestima,
imaginació, memòria, relaxació.

Focalització
Activitat positiva

8 - Revisita
Torna a fer un passeig lliure pel
museu, mira els objectes, ara
potser t’ho mires tot plegat
d’una forma diferent, no creus?

Descoberta
Tancament.

Escriu

Desconnexió

Annex. Materials addicionals Quadern

Avaluació
Avaluació SM del programa
●

Grau d’assoliment dels objectius

●

Satisfacció amb la intervenció de stakeholders principals (quantitatiu i qualitatiu)

●

Sostenibilitat de la intervenció

Avaluació del participant (SM)

●

PHQ-9 (Patient Health Questionnaire) - Abans activitat

●

GAD-7 (General Anxiety Disorder) - Abans activitat

●

Escala Likert 10 - Abans i després activitat

●

Voluntat de repetir l’activitat a altres museus

●

Recomanació de l’activitat a altres col·legues

Calendari

Inici projecte

Adaptacions als
museus participants

Disseny tècnic.
Contacte amb
partners principals

Adaptació de l’esquema
marc als fons i missions
dels museus participants

maig
2020

juny
2020

Presentació
Presentació pública
de RecuperART-19

juny
2020

kick off
Inici d’activitat amb els
primers participants

juliol 2020

Centres i museus participants (fase 1)

Per als professionals sanitaris:
Tota la informació del programa a www.recuperart-19.org

€€€
activitat
gratuïta

100% anònim
i confidencial

Entrada gratuïta
només ensenyant
la ID professional a
cada museu

No es demanarà
cap dada personal
ni es mantindrà un
registre d’usuaris

sense reserva
prèvia

No caldrà fer
reserva, només
consultar horaris
dels museus

museus a tot
el territori

Museus a totes les
regions sanitàries.
L’activitat es pot
repetir

Requeriments als centres participants
Abans de l’activitat:
●

Preseleccionar un mínim de 3 i un màxim de 5 obres del fons permanent

●

Elaborar una breu ﬁtxa de les obres seleccionades (es proporcionarà model gràﬁc
comú)

●

Les obres hauran de ser diferents entre sí (tema, tècnica, etc.)

●

Les obres hauran d’estar allunyades entre sí per tal de promoure el moviment pel
museu

●

Les obres hauran d’estar en un espai tranquil que permetin la calma i la introspecció

Durant l’activitat:

●

Facilitar l’entrada de forma gratuita als professionals sanitaris participants

●

Entregar als participants un plànol del museu, la ﬁtxa de les obres seleccionades i la
llibreta de l’activitat + un bolígraf + una bossa de tela (proporcionat prèviament sense
cost).

●

(Si se’n disposa i és segur proporcionar-los) oferir tamborets portàtils, coixins, etc.
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