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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura configura la introducció del context social i cultural, entès com l’espai on es 

generen els processos que afavoreixen o deterioren la salut, vinculats als “modus” de vida, és a dir, 

les condicions i els estils de vida i que es concreten en els eixos de desigualtat social. Des d’aquest 

plantejament cal realitzar l’anàlisi de la salut comunitària que implica el coneixement de l’estructura 

social, els valors culturals i els eixos de desigualtat en salut. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

Els determinants socials de la salut mostren la relació entre els modus de vida i l’estat de salut de 

les persones i comunitats. Aquests continguts teòrics s’identifiquen amb les ciències socials 

d’Antropologia i Sociologia i permeten identificar els aspectes macro i micro socials que hi ha darrere 

dels eixos de desigualtats en salut.   

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Cap recomanació prèvia 
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OBJECTIU/S 

• Conèixer l’evolució de la intervenció des de la salut comunitària i els canvis de 

perspectiva que s’han produït des de l segle XIX fins al XXI. 

• Identificar els elements que configuren l’estructura social i els eixos de desigualtat que 

s’hi reprodueixen. 

• Relacionar els eixos de desigualtat social, per classe, gènere, edat, origen i territori amb 

les desigualtats en salut, per tal d’identificar els processos protectors i/o destructors 

de la salut 

• Identificar i relacionar les diferents dimensions culturals i socials des de la perspectiva 

de l’Antropologia de la salut.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE4. Demostrar que compren el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup 

o comunitat, i el context social i multicultural. 

CE4.9. Identificar els determinants de la salut i els eixos de desigualtat que s'observen en 

l'estructura social. 

CE4.10. Analitzar les desigualtats socials que es manifesten a partir dels eixos de desigualtat 

social (classe, gènere, edat, origen i territori) i les necessitats que es deriven quant a 

l'accés als recursos i serveis. 

CE4.11. Identificar les tendències i l'evolució del pensament i el mètode antropològic i analitzar 

els factors socials i culturals en la vivència i l'abordatge dels processos de salut i malaltia. 

CE4.12. Identificar i analitzar els conceptes d'identitat, diversitat, cultura i les seves diverses 

connotacions. 

CE7. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones, considerant els aspectes físics, 

psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves 

opinions, creences i valors, germanitzant el dret a la intimitat, mitjançant la confidencialitat i 

el secret professional. 
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CE7.34. Mantenir una actitud de respecte davant les opinions, valors, creences, 

comportaments i pràctiques de les persones social i culturalment diverses. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica y reflexiva. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: SALUT COMUNITÀRIA. 

•  Ciències socials i salut: El concepte de Salut i els determinants socials de la salut.  

•  Salut Comunitària, antecedents de la situació actual. Les Conferències Internacionals 

i el paper de l’OMS. El Pla interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)  

•  La Infermeria com a professió entre les Ciències Socials i les Ciències de la Salut.  

UNITAT 2: POBLACIÓ I SALUT. 

•  La demografia com a disciplina social: Els conceptes demogràfics bàsics i les fonts de 

dades. 

•  L'estructura de la població per edat i sexe. 

•  Els fenòmens demogràfics: mortalitat, natalitat i migracions.  

•  Anàlisi de les estructures de població: evolució i distribució de la població a Catalunya.  

UNITAT 3: INDIVIDU I SOCIETAT. 

•  Introducció a l’antropologia. Branques de l’antropologia  

•  Camps clàssics de l’antropologia. Mètodes d’investigació en antropologia. 

L’antropologia en la perspectiva infermera  

•  Context cultural, diversitat i identitat.  

•  Immigració, multiculturalitat, pluriculturalitat i interculturalitat.  
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UNITAT 4: ESTRUCTURA SOCIAL I ELS EIXOS DE DESIGUALTAT SOCIAL. 

•  La construcció social de la realitat i la perspectiva sociològica. Les institucions socials. 

Gènere i diferencia. 

•  Conceptes d’estratificació i estructura social.  

•  Estructura institucional i reproducció social. Les esferes d’acció social: Familiar, 

Estatal, Mercantil, Relacional.  

•  Els eixos de desigualtat social: Classe, Gènere, Origen, Edat i Territori.  

•  Aproximació a l'estructura social de Catalunya en el context de l'Estat. 

UNITAT 5: SALUT I DESIGUALTAT. 

•  Perspectives socials en l'estudi de la salut. La medicina com a forma de control social.  

El perfil epidemiològic i la medicalització de la societat.  

•  Els estudis de la salut i els eixos de desigualtat: Les enquestes i els indicadors de salut.  

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 48,0 1,9 CG3, CT5, CE7.34, CE4.12, CE4.12, CE4.9, CE4.10

Supervisades 7,5 0,3 CE4.9, CE4.11, CE4.12, CE7.34

Autònomes 94,5 3,8 CT5, CG3, CE4.9, C34.10, CE4.11, CE4.12, CE7.34

TOTAL 150,0 6,0  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

Aquesta assignatura s’avalua a partir dels següents elements: 

•  L’elaboració de Mapes conceptuals de les lectures obligatòries 

• L'elaboració del treball en grup 

•  Examen tipus test 
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Criteris per aprovar l’assignatura 

Per fer la mitjana ponderada entre les activitats d’avaluació, cal haver tret una nota igual o superior 

a 5 en l’examen escrit. Cal tenir en compte que la no realització dels treballs plantejats pot impedir 

superar la matèria. 

Les activitats d’avaluació que es realitzin a l’aula requereixen assistència obligatòria, per poder ser 

avaluats (mapes conceptuals i seminari discussió de text). 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5.  

Calendari de les activitats d’avaluació: 

Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta. 

Revisió de les activitats d’avaluació: 

El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle.  

Es considera No Avaluable (NV) quan l’estudiant no hagi realitzat la prova escrita 

Prova de síntesi:  

Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves d’avaluació el curs 

anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi. Aquesta activitat 

consistirà en un examen, en finalitzar l’assignatura, coincidint amb l’examen final de l’assignatura.  

Els estudiants en segona o més matrícula, que vulguin optar a l’examen de síntesi, ho han de 

comunicar per escrit al/la coordinador/a de l’assignatura com a mínim un mes abans de la data 

d’examen planificada. 
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ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES

1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Treballs (individual i/o de grup) 30% 7,5 0,3
CT5, CG3, CE4.9, C34.10, 

CE4.11, CE4.12, CE7.34

Presentacions i discussions a 

l'aula
20% 4,5 0,2 CT5, CG3, CE4.9, CE4.11

Prova escrita 50% 2,0 0,1
CT5, CG3, CE4.9, C34.10, 

CE4.11, CE4.12, CE7.34

TOTAL 14,0 0,6

1 S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa
 

RECUPERACIÓ 

Només es pot optar a recuperar l’activitat d'avaluació que correspon a l’examen, si aquest s'ha 

realitzat prèviament. 

L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test. 

Els estudiant que optin a la prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació. 

La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5. 
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