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1. INTRODUCCIÓ TEÒRICA 
L’automedicació és la utilització de medicaments per iniciativa pròpia sense cap 

intervenció per part del metge (ni en el diagnòstic de la malaltia, ni en la prescripció o 

supervisió del tractament)  

	  

Els medicaments usats correctament aporten grans beneficis, però si s'utilitzen de 

manera incorrecta poden produir riscos, efectes nocius i complicacions. Per evitar 

aquestes situacions, hem d'assumir la nostra part de responsabilitat per tal 

d'aconseguir que els medicaments siguin com més útils, eficaços i segurs possible. 

Per aquest motiu, és imprescindible que els professionals sanitaris transmetin els 

seus coneixements de manera entenedora i eduquin a la població, tant adolescent 

com adulta, per tal que facin un ús correcte de tota aquella mediació que està al seu 

abast. Si els ciutadans en son responsables, ells mateixos podran evitar riscos 

innecessaris que comprometin la seva salut i la de les futures generacions. 

 

El fet que un medicament no requereixi recepta mèdica i que es pugui comprar a la 

farmàcia, no significa que sigui innocu i no pugui ser perjudicial en determinades 

situacions, ja que no deixa de ser un medicament.	   
 
2. OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA 
 
1. Conèixer l’automedicació 

2. Aplicar-ho a tres grups de medicaments d’ús freqüent  

3. Conèixer les conseqüències de l’automedicació 

 
3. CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA 
Per cada objectiu, enumerar tres continguts temàtics que es treballaran. 

 

1. Conèixer l’automedicació 
a. Què és? . 

b. Com afecta als adolescents. 

c. Riscos socials i personals. 
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2. Aplicar-ho a tres grups de medicaments d’ús freqüent  

a. Antiinflamatoris i analgèsics 

b. Anticonceptius orals 

c. Antibiòtics 

 

3. Conèixer les conseqüències de l’automedicació 
a. Efectes adversos 

b. Interaccions 

c. Resistència als antibiòtics 

 

4. ÍNDEX DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA 
 

- Enquesta prèvia (una setmana abans de l’exposició) 
- Introducció del tema (5 minuts). 
- Activitat 1 (5 minuts). 

- Activitat 2 (5 minuts). 

- Activitat 3 (5 minuts). 

- Vídeo educatiu (5 minuts). 

- Joc didàctic ( 30 minuts). 

- Enquesta final de satisfacció (5 minuts) 

 
5. MATERIALS I RECURSOS 
 

• Ordinador (Power Point) 

• Enquesta prèvia i posterior a l’exposició 

• Bolígrafs 

• Material didàctic (còpies que es facilitaran als participants) 
Ø Tríptics informatius sobre el concepte d’automedicació i el que 

comporta. 
Ø Joc didàctic, en suport informàtic, amb conceptes clau relacionats amb 

l’automedicació. 
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6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA 
Uns dies abans de dur a terme l’activitat, des de l’escola es va passar una enquesta 

prèvia elaborada per nosaltres, on es pretenia, amb preguntes a mode d’exemple, 

saber el coneixement dels alumnes sobre l’automedicació. (Annex 1) 

 
INTRODUCCIÓ A LA CLASSE 
Iniciarem l’activitat presentant-nos davant dels alumnes de Batxillerat que assistiran 

a la presentació. Tot seguit, farem una petita introducció, que durarà uns 10 minuts, 

parlant sobre el tema a tractar, l’automedicació.  

 
6.1. ACTIVITAT 1 
OBJECTIU 1 

Conèixer l’automedicació 
a) Què és?  

b) Com afecta als adolescents 

c) Riscos socials i personals 

 
6.1.1. Introducció de l’activitat 

Aquesta activitat està dirigida a ensenyar el que es coneix com a automedicació, el 

seu significat, els efectes i els riscos que comporta per un grup de població concret i 

a nivell social, en general.  

 

 6.1.2. Desenvolupament de l’activitat 
Davant d’un grup determinat d’adolescents de Batxillerat, se’ls explicarà amb l’ajuda 

d’un Power Point, el concepte d’automedicació, la importància dels medicaments i el 

seu valor, els professionals que haurien d’estar al darrera de l’ús responsable de la 

medicació i el que implica la pressa de decisions sense coneixement, tant a nivell 

personal com social.  

 

Es defineix de manera clara i entenedora el concepte d’automedicació.  

Per una banda, es deixa clar qui és el responsable d’aquesta i, d’altre banda, es 

remarca el fet que hi han professionals al darrera (metges i farmacèutics) que no hi 

participen com hauria de ser per tal d’evitar els problemes que comporta.  
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El fet de que un grup tan vulnerable com son els adolescents facin un mal ús de la 

medicació i en desconeguin els efectes que pot comportar, els fa més propensos a 

repetir aquests mateixos errors les vegades que creguin necessàries. 

Per altre banda, la confiança i complicitat que s’estableix a aquestes edats entre els 

amics i les parelles fa que la credibilitats d’aquests superi el criteri i coneixement dels 

diferents professionals, posant en risc la seva pròpia salut sense ser-n’hi conscients.  

 

Enumerarem els diferents riscos derivats d’aquesta automedicació que afecten a la 

població en general. Trobem sis riscos diferents. 

Ø Toxicitat: efectes secundaris, reaccions adverses i en algun cas, intoxicació. 

Ø Falta d’efectivitat: medicaments que s’utilitzen en situacions en les que no 

estan indicats. Per exemple, a vegades es prenen antibiòtics per tractar 

processos vírics quan no son efectius.  

Ø Dependència o addicció 

Ø Emmascarament de processos clínics greus: això comporta un retràs en el 

diagnòstic i en el tractament.  

Ø Interaccions: amb altres medicaments o aliments que la persona està prenent. 

Pot haver-hi una potenciació o una disminució de l’efecte del medicament.  

Ø Resistència als antibiòtics: l’ús excessiu d’antibiòtics pot fer que els 

microorganismes desenvolupin mecanismes de defensa davant d’aquests 

medicaments de forma que deixin de ser eficaços.  

 

 6.1.3. Conclusions de l’activitat 
Conceptes clau que haurien d’adquirir els participants: 

• Significat d’automedicació. 

• Riscos personals i socials associats a l’automedicació. 

 
6.2. ACTIVITAT 2 
OBJECTIU 2 

Aplicar-ho a tres grups de medicaments d’ús freqüent  

           a) Antiinflamatoris i analgèsics 

b) Anticonceptius 

c) Antibiòtics 
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6.2.1. Introducció de l’activitat 
Una vegada s’ha introduït el tema a tractar, ho aplicarem mitjançant diferents 

exemples, a tres grups de fàrmacs d’ús freqüent: AINES, anticonceptius orals i 

antibiòtics.  

 

 6.2.2. Desenvolupament de l’activitat 
AINES 
Els Antiinflamatoris no esteroïdals són un grup de fàrmacs que actuen com a 

antiinflamatoris, analgèsics i antipirètics tot i que no tots presenten les tres accions. 

Els més coneguts, i per tant, dels que més abús es fa són el paracetamol, ibuprofè, 

metamizol (Nolotil®), naproxè, etc. 

 

Aquest grup de fàrmacs és un dels més utilitzats. Tot i que van molt bé no sempre 

que tinguem mal de cap s'ha de prendre un ja que si el mal persisteix potser darrera 

hi ha una altra malaltia. 

 

Abusar dels AINES pot provocar greus problemes a nivell del tracte digestiu ja que 

poden produir úlceres, i altres ferides a l'estómac. Per aquesta raó es recomana que 

no es prenguin en dejú, sinó després d’haver menjat alguna cosa i sempre amb dos 

gots d’aigua si pot ser. 

 

El paracetamol no té aquest efecte advers, en canvi té un altre que també és greu i 

és la hepatotoxicitat (toxicitat al fetge) si el consum d'aquest fàrmac és continu i 

elevat. 

 

Moltes vegades es creu que prenent 2 AINES diferents al moment s’incrementa 

l’efecte desitjat però no és així, si es pren més dosi de la establerta el que 

s’incrementa és el risc de patir els efectes adversos. 

Normalment aquests medicaments es prenen cada 8 hores tot i que de vegades es 

poden prescriure cada 6. 

Si hi ha un dolor molt fort i el metge ho aconsella es poden alternar dos tipus 

d’AINES, sempre que les preses es separin 4h entre un i l’altre. 

 



                                                                               Av. Joan XXIII s/n       Unitat Docent d’Estades  
                                                                                08028 Barcelona       en Pràctiques Tutelades 

 9 

 
 
Anticonceptius orals 
Aquests fàrmacs són els que s'utilitzen per evitar els embarassos, no les malalties de 

transmissió sexual. 

 

En aquest cas no és aconsellable l'automedicació degut a que tenen efectes 

adversos i recomanacions que només el metge pot explicar.  

 

Hi ha diferents tipus de formulacions, poden ser simples o bé formats per més d'un 

tipus d'hormona. 

Són fàrmacs que s'han de prendre una vegada al dia i sempre a la mateixa hora per 

mantenir els nivells d'hormona constant a l'organisme. 

 

No totes les presentacions són iguals ja que hi ha diferents dosis, per aquesta raó és 

important fer-se analítiques i que el doctor decideixi quin medicament és el millor per 

a cada persona, ja que no tothom pot prendre's el mateix.  

Els ACO tenen efectes adversos com nàusees, vòmits, mal de cap, augment de pes 

per retenció de líquids, i altres malalties que són menys probables però hi ha gent 

predisposada a patir-les i per tant el metge ha de decidir si és aconsellable o no 

prendre aquesta mesura anticonceptiva i si no fos possible intentar una altra 

alternativa. 

 

D’altra banda també hi ha els anticonceptius d’urgència o el que es coneix com “la 

pastilla del dia després”. Aquest medicament no prevé cap malaltia de transmissió 

sexual i el seu ús no sempre és aconsellable. Actualment anant a la farmàcia es 

dispensa sense cap tipus de recepta però no hauria de ser així ja que un metge 

hauria d’avaluar si és o no possible la prescripció. A més, l’efectivitat del medicament 

és del 99.9% en la primera vegada que es pren, i si s’ha de tornar a utilitzar en els 

següents 6 mesos aquesta efectivitat disminueix.  

Aquesta mesura d’anticoncepció d’urgència dóna la seva màxima efectivitat dins de 

les 24 hores posteriors a la relació. Aquesta efectivitat disminueix lentament fins a 

les 72 hores i a partir d’aquest punt l’efectivitat s’anul·la. 

L’ús reiterat d’aquest medicament pot donar greus efectes adversos relacionats amb 

la fertilitat de la dona inclús provocar infertilitat. 
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Antibiòtics 

Són els fàrmacs que s'utilitzen per lluitar contra les infeccions per uns 

microorganismes anomenats bacteris. 

 

Els antibiòtics poden actuar a diferents parts del bacteri i segons això es podran 

classificar en diferents grups. A més, hi ha que són bacteriostàtics (frenen el 

creixement dels bacteris i faciliten l'actuació del sistema immunitari) o per diferents 

bactericides (maten al bacteri per diferents vies del seu cicle biològic). 

 

El gran problema dels antibiòtics és la facilitat amb la que els bacteris desenvolupen 

resistències, i degut al mal ús d'aquests fàrmacs cada vegada és més difícil trobar 

un antibiòtic que funcioni. 

 

 6.2.3 Conclusions de l’activitat 
Conceptes clau que haurien d’adquirir els participants: 

• Medicaments d’ús més freqüent en l’automedicació. 

• Bon compliment del tractament  

 
6.3. ACTIVITAT 3 
OBJECTIU 3 

Conèixer les conseqüències de l’automedicació 
a) Efectes adversos 

b) Interaccions 

c) Resistència als antibiòtics 

 

6.3.1. Introducció de l’activitat 
Després de descriure alguns dels grups farmacoterapèutics més representatius dins 

del tema que estem tractant, resulta important senyalar el que comportaria fer-ne un 

mal ús i les conseqüències que se’n derivarien d’aquest. Amb aquesta tercera 

activitat, ens proposem ensenyar als participant el significat d’efecte advers, 

interacció i resistència a un medicament, amb els exemples representats en l’activitat 

anterior.  
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6.3.2. Desenvolupament de l’activitat 
EFECTES ADVERSOS 
Són qualsevol resposta nociva i no intencionada que es produeix quan s’administra 

un medicament a les dosis utilitzades normalment en l’ésser humà. També inclou les 

conseqüències perjudicials derivades de la dependència, l’abús, i l’ús incorrecte dels 

medicaments.  

 

Analgèsics i antiinflamatoris 

El paracetamol provoca toxicitat hepàtica si el consum és crònic i elevat. L’ Ibuprofè 

en canvi, afecta al tracte digestiu i pot produir úlceres 

  
Anticonceptius orals 

Poden aparèixer hemorràgies entre períodes menstruals, cefalees i mareigs, 

nàusees. També s’incrementa el risc de tromboembolisme venós, sobretot amb 

l’edat, antecedents familiars i obesitat. 

 
Antibiòtics 

Els efectes adversos més comuns dels antibiòtics són reaccions d’hipersensibilitat, 

diarrea i candidiasi. 

 

INTERACCIONS 
Es diu que hi ha una interacció quan un medicament no exerceix l’efecte esperat ja 

sigui a causa de l’administració simultània o successiva d’un altre medicament, 

fàrmac, planta medicinal, aliment, beguda o contaminant ambiental. 

 

Interacció fàrmac-fàrmac 
La interacció fàrmac-fàrmac pot provocar diverses situacions: 

• Disminució de l’efecte del fàrmac, per tant possible fallida del tractament. 

• Increment de l’efecte del fàrmac i possible toxicitat  

• Aparició d’efectes secundaris inesperats  

 

Quan s’administren conjuntament antibiòtics i anticonceptius hi ha una alteració de la 

flora intestinal i una reducció de la circulació enterohepàtica. Això provoca una 
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reducció de l’eficàcia de l’anticonceptiu, per tant es recomana l’ús del preservatiu 

durant el tractament i els set dies posteriors a la retirada de l’antibiòtic. 

 

Un altre cas d’interacció entre fàrmacs té lloc entre l’ibuprofè i l’àcid acetilsalicílic 

(aspirina). L’administració conjunta pot incrementar el risc d’aparició d’úlceres 

gastrointestinals. 

 
Interacció amb alcohol i tabac 

Els antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) i l’alcohol exerceixen efectes additius 

perjudicials sobre la mucosa gàstrica que poden desencadenar hemorràgies i 

úlceres gastrointestinals. 

 

El paracetamol interacciona amb l’alcohol d’una forma diferent. El consum crònic 

d’alcohol incrementa el metabolisme del paracetamol degut a la inducció del 

CYP2E1, la qual cosa augmenta la concentració del metabòlit hepatotòxic. 

 

La majoria dels antibiòtics, es metabolitzen per la mateixa via que l’alcohol, i l’efecte 

que es produeix quan s’administren conjuntament depèn de si la ingesta d’alcohol és 

aguda o crònica. 

Un consum agut d’alcohol provoca una inhibició del metabolisme hepàtic, per tant es 

veu disminuïda l’eliminació, augmentant el temps que roman l’antibiòtic en 

l’organisme. En canvi, un consum crònic d’alcohol produeix una inducció del 

metabolisme, provocant una disminució de l’efecte antimicrobià. 

 

El cas del Metronidazol és un exemple d’antibiòtic que interacciona amb l’alcohol 

inhibint l’alcohol deshidrogenasa. Això provoca un increment dels nivells 

d’acetaldehid, metabòlit de l’etanol que produeix efectes com nàusees, vòmits, 

cefalea, taquicàrdia o fogots. 

 

El tabaquisme i l’ús d’anticonceptius està relacionat amb un augment del risc 

d’aparició d’episodis cardiovasculars greus, com són els infarts. 
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Plantes medicinals 

Les interaccions també poden aparèixer amb l’administració de productes naturals. 

Un clar exemple és el cas dels anticonceptius i l’Herba de Sant Joan (Hypericum 

perforatum) usat com a antidepressiu. Aquesta planta medicinal actua com a 

inductor de l’enzim hepàtic encarregat del metabolisme de l’anticonceptiu i per tant, 

l’eficàcia anticonceptiva es veu disminuïda.  

 

RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS 
Un mal ús dels antibiòtics pot fer que els microorganismes desenvolupin 

mecanismes de defensa davant d'aquests medicaments de manera que deixin de 

ser eficaços.  

Com a conseqüència, els tractaments habituals deixen de funcionar per tractar les 

infeccions produïdes per bacteris resistents, i els malalts estan infectats durant més 

temps de manera que es facilita la propagació dels bacteris resistents a altres 

persones. 

 

Alhora, s’incrementa el cost de l’assistència mèdica ja que quan les infeccions 

deixen de respondre als medicaments de primera línia, s’ha de recórrer a fàrmacs 

més cars.  

 

Les causes de les resistències bacterianes són: 

• Selecció natural de les soques resistents, predisposició genètica a 

desenvolupar resistències (competició amb altres microorganismes). 

• Abús dels antibiòtics en terapèutica per: 

Ø Diagnòstics incorrectes. 

Ø Prescripció innecessària (viriasis). 

Ø Ús incorrecte per part dels pacients. 

Ø Automedicació. 

Ø Abús d'ús veterinari. 

Les recomanacions per a evitar aquestes resistències són: 

• No demanar antibiòtics si el metge diu que no és necessari. 

• No prendre antibiòtics si es tracta d'infecció vírica. 
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•  

 

• Respectar la durada i la posologia prescrites. 

• No deixar de prendre'l al trobar-se millor, acabar el tractament. 

• No utilitzar restes d'altres tractaments. 

• No prendre els antibiòtics d'una altra persona. 

 

 6.3.3. Conclusions de l’activitat 
Conceptes clau que haurien d’adquirir els participants: 

• Coneixement dels principals efectes adversos associat als medicaments d’ús 

freqüent. 

• Coneixement de les interaccions associades als hàbits de comportament dels 

adolescents. 

 

6.4. VÍDEO EDUCATIU 
Un cop s’ha acabat l’exposició oral es passa un vídeo educatiu on es dóna un 

exemple de l’automedicació i es mostra com s’ha d’actuar.  

 

6.5. JOC DIDÀCTIC 
Es tracta del “FarmaTrivial”. Hi ha un taulell amb 4 colors diferents i els respectius 

“quesitos”.  
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Es llença el dau i es mou la fitxa que hi ha al taulell. Segons el color que toqui, el 

grup d’aquest mateix color respon a una pregunta que se li fa (Annex 2). Si encerta 

se’ls dóna un “quesito” i es torna a llençar el dau. Si el grup falla, hi ha rebot i li toca 

contestar al grup del costat. Si encerta, aquest té “quesito”. Si no es passa a llençar 

el dau i no guanya “quesito” cap grup. 

El joc acaba quan un dels grups aconsegueix els 4 “quesitos”. 
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7. CONCLUSIONS I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Un cop contestada l’enquesta prèvia amb una mostra de 40 alumnes, es van 

extreure uns resultats individuals (Annex 3) relacionats amb cadascuna de les 

preguntes plantejades que, posteriorment vam generalitzar a tres conceptes 

claus, definits de la següent manera: 

• Coneixen el concepte d’automedicació? 

• Són conscients de les possibles interaccions que es poden produir? 

• Són bons complidors del tractament prescrit? 

 

Per saber de forma general si els alumnes eren conscients del significat del 

concepte d’automedicació, vam plantejar una sèrie de preguntes a l’enquesta 

prèvia que ens van permetre saber, amb les diferents respostes, si n’eren 

conscients o no. Les preguntes van ser les següents. 

 

Quan se’ls va preguntar si habitualment prenien medicació sense anar al 

metge, el 62% dels alumnes va respondre que si que ho feia i el 38%, 

consultava prèviament al facultatiu. 

 

Quan se’ls va plantejar un possible problema de salut el 2% dels alumnes 

demanava consell farmacèutic, el 41% anava al metge, el 48% demanava 

consell a amics/familiars i el 9% prenia medicació pel seu compte. D’aquesta 

pregunta es va observar que alguns alumnes demanaven consell a familiars 

que ja eren professionals de l’àmbit de la salut, i per tant, es va considerar que 

actuaven correctament. 

 

Quan se’ls va preguntar qui els recomanava l’ús de medicaments sense 

prescripció mèdica, el 75% dels alumnes van respondre que ho feien familiars o 

amics, el 18% ho consultaven al farmacèutic, el 5% feien cas de la publicitat i el 

2% es deixaven aconsellar per altres fonts. 
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Per altra banda, quan se’ls va preguntar si eren ells els que acostumaven a 

aconsellar a altres persones el resultat va ser equivalent, el 50% va respondre 

que si ho feien i l’altre 50% que no. 

 

Quan els vam plantejar una situació real d’un problema de salut com un mal de 

cap o malestar general i la seva possible solució, el 70% dels alumnes va 

respondre que en aquest cas prenien un medicament (Paracetamol, Aspirina®, 

Ibuprofè...), el 9% va contestar que prenia preparats naturals (fitoteràpia), el 6% 

homeopatia i el 15% no prenia res. 

 

Per últim, quan se’ls va preguntar què feien amb la medicació que els hi 

sobrava, el 2% dels alumnes va respondre que la llençava a les escombraries, 

el 88% la portava a la farmàcia i el 10% la guardava a la farmaciola de casa. 

 

Respecte al concepte de si els alumnes eren conscients de les possibles 

interaccions que es podien produir entre medicaments, aliments o d’altres 

substàncies, les preguntes que vam associar a aquest tema van ser les 

següents. 

 

Els vam plantejar un cas de molt dolor o febre alta i el 70% dels alumnes va 

contestar que només prenien Paracetamol o Ibuprofè i l’altre 30% va respondre 

que prenia ambdós barrejats a diferents hores. 

 

Respecte a si barrejaven o no alcohol amb la medicació, el 20% dels alumnes 

va respondre que si i l’altre 80% no ho havia fet mai. Per altra banda, un 47% 

dels alumnes si creia que el tabac podia influir en l’efecte dels anticonceptius 

orals, el 48% no ho creia i el 5% no ho sabia. 

 

Per últim, per poder saber, en termes generals, si els alumnes eren bons 

complidors a l’hora de seguir un tractament mèdic, vam plantejar una sèrie de 

preguntes relacionades de les quals es van extreure els següents resultats. 
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Els vam preguntar si quan el metge els receptava un medicament, seguien 

correctament el tractament prescrit. El 72% va respondre que sempre, un 25% 

ho feia habitualment i, per últim, un 3% no ho feia mai. 

 

Per altra banda, quan els vam preguntar si llegien el prospecte abans de 

prendre una medicació concreta, un 50% ho feia i un 50% no. 

 

En el cas dels antibiòtics un 77% dels alumnes els prenien sempre a la mateixa 

hora i un 23% no. 

Finalment, en el cas de l’administració d’Ibuprofè, el 5% dels alumnes el prenia 

abans de menjar, el 72% després dels àpats i un 23% a qualsevol hora del dia.  

 
Conclusions finals 
Per tal de poder extreure uns resultats que demostressin que els alumnes 

havien entès el que se’ls hi volia transmetre es va realitzar el joc didàctic. 

Mitjançant les preguntes formulades, els resultats que es van obtenir van ser 

molt satisfactoris ja que els alumnes van contestar correctament la majoria de 

preguntes plantejades en el joc, destacant aspectes com les pautes 

d’administració, els diferents professionals responsables que hi han al darrera, 

les interaccions que es produïen entre els medicaments, entre d’altres 

conceptes que van quedar clars al final de la sessió.  

 

Inicialment els alumnes no tenien un concepte clar del que era l’automedicació, 

en canvi, les preguntes que feien referència a aquest tema les van contestar 

correctament. D’altra banda, referent al coneixement de diferents grups de 

fàrmacs i els riscos que apareixen en l’automedicació amb aquests, els 

alumnes van entendre què són i quan se’ls poden prendre. I, per últim, els 

efectes adversos i les interaccions que poden aparèixer les van entendre i van 

captar les idees principals que se’ls volia transmetre. 

 

Per tant, podem concloure que els resultats obtinguts en la sessió són molt 

positius ja que es van assolir els objectius plantejats en un inici.  
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ANNEX 1. Enquesta prèvia 
 

ENQUESTA PRÈVIA 
 
Edat:  
Sexe:   Dona  ⎕   Home ⎕  
 
Marca amb una creu la resposta a les següents preguntes.  
 

1. Habitualment prens medicaments sense anar al metge? 
⎕  Si 
⎕ No 

 
2. Quan tens un problema de salut.... 

⎕ Demanes consell farmacèutic 
⎕ Vas al metge 
⎕ Demanes consell a amics/familiars 
⎕ Prens medicació pel teu compte 

 
3. Qui et recomana l’ús de medicaments sense prescripció mèdica? 

⎕ Familiars i/o amics 
⎕ Farmacèutic 
⎕ Publicitat 
⎕ Altres  

 
4. Acostumes a aconsellar a amics i familiars l’ús d’un medicament que t’ha 

resultat efectiu? 
⎕ Si 
⎕ No 
 

5. Quan el metge et recepta un medicament, compleixes correctament el 
tractament prescrit?  

⎕ Sempre 
⎕ Habitualment 
⎕ Mai 

 
6. Llegeixes el prospecte abans de prendre un medicament? 

⎕ Si 
⎕ No 

 
7. Quan tens mal de cap o malestar general que acostumes a prendre?  

⎕ Medicament (Paracetamol, Aspirina®, Ibuprofè...) 
⎕ Preparat natural (Fitoteràpia) 
⎕ Homeopatia 
⎕ No prenc res 
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8. En cas de molt dolor o febre alta, què prendries? 

⎕ Només Paracetamol o Ibuprofè 
⎕ Doblaries la dosi d’un d’ells  
⎕   Barrejaries aquests dos medicaments a diferents hores   
⎕ Barrejaries aquests dos medicaments a la mateixa hora 

 
9. Has barrejat alcohol i medicaments en alguna ocasió? 

⎕ Si 
⎕ No 

 
10. Creus que el tabac pot influir en l’efecte dels Anticonceptius orals? 

⎕ Si 
⎕ No 

 
11. Quan el metge et recepta un antibiòtic, el prens sempre a la mateixa hora? 

⎕ Si 
⎕ No 

  
12. Quan et prens un Ibuprofè, ho fas... 

⎕ Abans de menjar 
⎕ Desprès de menjar  
⎕ A qualsevol hora del dia, independentment dels àpats 

 
13. Què fas amb la medicació que et sobra? 

⎕ La llences a les escombraries 
⎕ La portes a la farmàcia 
⎕ La guardes a la farmaciola de casa 
⎕ M’acabo sempre la caixa 
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ANNEX 2. Preguntes del joc didàctic 
 
1. Parlar d’automedicació implica SEMPRE un risc? 

a) Si 
b) No 

 
2. En l’automedicació el metge supervisa el tractament?    

a) Si 
b) No 

 

3. Si fa més de 3 dies que tens mal de cap, què fas? 

a) Segueixes amb el que estàs prenent fins que ja no tinguis mal 

b) Consultes al farmacèutic o al metge. 

c) Canvies de medicament per veure si funciona millor. 

 

4. T’ha de venir la menstruació i tens un dolor molt fort i decideixes prendre’t 2 

Ibuprofè. Actues correctament?   

a) Si 
b) No 

 
5. Tens una febre molt elevada i et prens un Ibuprofè. Com que a les 2 hores 

no t’ha baixat, decideixes prendre’t un Paracetamol. Actues correctament? 

a) Si 
b) No 

 
6. Tens molt mal de cap i et prens un Ibuprofè. Com que a les 4 hores no et 

trobes millor, decideixes prendre’t una Aspirina®. Creus que estàs actuant bé? 

a) Si 
b) No 

 
7. Tens molt mal de queixal i el dentista et va dir que si et passava això et 

prenguessis un Nolotil®. Com que a les 4 hores no t’ha disminuït el mal, 

decideixes prendre’t un Paracetamol. És correcte? 

a) Si 
b) No 
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8. Després d’una nit de festa et despertes amb mal de cap: 

a) Beus molta aigua i menges alguna cosa. 

b) Et prens una Aspirina®. 

c) Et beus una cervesa ja que t’han dit que funciona molt bé. 

 

9. Tens tos, mal de coll i febre: 

a) Mires a la farmaciola de casa i trobes una caixa amb restes d’antibiòtic i 

te’l prens. 

b) Consultes al farmacèutic o al metge. 

c) Compres un medicament dels que anuncien per  la “tele” sense 

consultar-ho. 

 

10. Fa unes 3 setmanes vas tenir angines i el doctor et va receptar un antibiòtic 

que et va anar molt bé. Avui et tornes a trobar malament i creus que tornes a 

tenir el mateix, així que: 

a) T’esperes a veure que pensa la teva mare. 

b) Et prens el mateix medicament que l’altre vegada. 

c) Tornes a anar al metge perquè pot ser que tinguis una altra infecció 

deguda a l’anterior. 

 

11. Fa 3 dies que el metge t’ha receptat un antibiòtic. Te’l prens a les 8-16-24 

hores però te’n adones que la presa de les 8  te l’has oblidada. Què faries? 

a) Te’l prens abans de que se’t torni a oblidar. 

b) Consultes al farmacèutic per saber què pot passar. 

c) T’esperes a les 16 i  prens 2 comprimits a la vegada. 

 

12. Qualsevol antibiòtic serveix per tractar qualsevol tipus d’infecció bacteriana, 

sigui quin sigui l’agent infecciós? 

a) Si 

b) No 
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13. Una infecció vírica es tracta amb un antibiòtic qualsevol? 

a) Si 

b) No 

 

14. Fa tres dies vas anar al metge i et va receptar un antibiòtic per 7 dies de 

tractament. Avui ja estàs molt millor, així que... 

a) Deixes el tractament. 

b) Continues el tractament 7 dies. 

c) Acabes la caixa per no llençar el medicament que sobra. 

 

15. El metge et va receptar un antibiòtic per 8 dies. Ja has acabat el tractament 

però et segueixes trobant malament. 

a) Vas el metge perquè et digui què és el que passa. 

b) Allargues el tractament fins acabar la caixa (30 comprimits) a veure si 

així millores. 

c) Continues amb l’antibiòtic i a més prens Paracetamol. 

 

16. El metge et va receptar un tractament per una infecció que vas tenir i t’ha 

sobrat medicació: 

a) Guardes la medicació que t’ha sobrat. 

b) Vas a la farmàcia i llences la resta de medicació al punt SIGRE. 

c) Llences la resta de medicació a les escombraries. 

 

17. Si abuses del Paracetamol: 

a) Els efectes d’intoxicació es detecten immediatament, així que té fàcil 

solució. 

b) Els símptomes poden aparèixer a llarg termini, quan ja és tard per a la 

solució. 

c) No té efectes adversos, així que no passa res. 
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18. Has estat tot el dia a la platja i  ha fet molta. En arribar a casa tens molt mal 

de cap. La teva mare et diu que el més segur és que tinguis una insolació. No 

saps què fer perquè has quedat per anar a sopar amb les amigues així que: 

a) Decideixes prendre’t un Ibuprofè abans de sortir de casa. 

b) Esperes a prendre’t el Ibuprofè després de sopar. 

c) Et prens el Ibuprofè durant el sopar amb una copa de sangria. 

 

19. Després de sopar decidiu sortir de festa, i tu ja t’has pres l’Ibuprofè. 

a) Surts de festa però no beus alcohol. 

b) Per un parell de cubates no passarà res. 

c) Surto de festa però només faré un parell de cerveses. 

 

20. Fa un temps que has començat a sortir amb un noi, una amiga et comenta 

que ella es pren unes pastilles anticonceptives que li van molt bé i es un 

mètode anticonceptiu molt còmode. 

a) Vas a la farmàcia i et compres les mateixes que t’ha comentat la teva 

amiga. 

b) Vas al ginecòleg perquè t’informi de l’ús dels anticonceptius. 

c) Vas a la farmàcia i et compres el més econòmic. 

 

21. Estàs prenent anticonceptius orals i normalment te’l prens a les 15h. Quan 

obres el blíster t’assabentes que el dia abans no te’l vas prendre. 

a) Et prens 2 comprimits. 

b) Et llegeixes el prospecte per saber què has de fer. 

c) Només et prens el que et toca, total per un dia no passa res. 

 

22. En el moment de tenir una relació sexual veieu que el preservatiu s’ha 

trencat: 

a) Com que en dos o tres dies has de tenir la menstruació decidiu esperar. 

b) Com que us heu adonat abans de l’ejaculació no passa res. 

c) Aneu a la farmàcia immediatament. 
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23. Esteu amb la parella, els dos sols  i us adoneu que no teniu preservatiu 

però, decidiu continuar.  Fa 2 mesos ja us va passar i a la farmàcia us van 

donar un anticonceptiu d’urgència. Com actueu? 

a) Aneu a la farmàcia i allà us donen l’anticonceptiu sense cap problema. 

b) Aneu a la farmàcia però el farmacèutic us deriva al metge. 

c) Decidiu no fer res ja que fa dos dies que a la noia se li ha acabat el 

període i és impossible que es quedi embarassada. 

 

24. Ets una noia fumadora i vols començar a prendre’t un anticonceptiu oral 

perquè tens parella estable. 

a) Vas al ginecòleg i li comentes que ets fumadora. 

b) Vas a la farmàcia i demanes que et dispensin les més barates. 

c) Vas al ginecòleg i li dius que no fumes perquè vas amb la teva mare i 

ella no ho sap. 

 

25. Estàs estudiant per la i estàs molt nerviosa. La teva mare et recomana un 

preparat natural que feia la seva avia i que segons ella va molt bé. Per altra 

banda, tu estàs prenent anticonceptius orals: 

a) Et prens el preparat intentant no coincidir amb la presa de 

l’anticonceptiu. 

b) Te’l prens cada vegada que el necessites. 

c) Llegeixes el prospecte per saber si hi ha interaccions i consultes al 

farmacèutic. 

 

26. Marxes amb unes amigues de cap de setmana i no has pensat a agafar els 

anticonceptius que et prens. 

a) Vas a la farmàcia més propera i et compres una caixa. 

b) Li agafes a una amiga que es pren unes de semblants. 

c) Com que és un cap de setmana de noies i no passarà res, esperaràs a 

arribar a casa. 
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27. El mal ús dels antibiòtics pot produir greus problemes a la societat en un 

futur. 

a) Si 

b) No 

 

28. Si barreges Ibuprofè amb Paracetamol: 

a) Es potencia l’efecte antiinflamatori. 

b) Es potencia l’efecte analgèsic. 

c) Incrementa el risc de patir úlceres gàstriques. 

 

29. Estàs prenent anticonceptius i vas al metge per una infecció. El metge et 

recepta antibiòtic: 

a) Deixes de prendre’t els anticonceptius. 

b) Segueixes el tractament que t’ha prescrit el metge. 

c) Li comentes que prens anticonceptius i t’informa del que has de fer. 
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ANNEX 3. Resultats de l’enquesta prèvia 
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ANNEX 4. Tríptic informatiu 
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