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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Aquesta assignatura planteja la introducció de l’estudiant en el context social i cultural, donat que 

és l’espai on es produeix la construcció social i cultural de la salut i la malaltia. Des d’aquest 

plantejament cal realitzar l’anàlisi de l’estructura social, els valors culturals i els eixos de desigualtat 

social en salut. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

El professional de TO, ha de realitzar la seva activitat en un context social i cultural que presentarà 

diferents determinants socials de la salut. La seva identificació com a processos positius i negatius 

per mantenir un bon estat de salut adequat a la realitat de les persones i comunitats, és fonamental 

per realitzar una intervenció, individual, grupal o comunitària que es fonamenti en la realitat de 

cada territori i a partir dels eixos de desigualtat social (classe, gènere, edat, origen i territori). 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Cap recomanació prèvia. 

OBJECTIU/S 

•  Identificar els elements que configuren l’estructura social i les desigualtats que es 

generen i reprodueixen. 
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•  Relacionar els eixos de desigualtat social, per classe, gènere, edat, origen i territori 

amb les desigualtats en salut. 

•  Identificar els principis que regeixen el disseny de la política sanitària.  

•  Analitzar la distribució de les desigualtats en salut considerant els eixos de desi gualtat 

social i relacionar-ho amb els elements estructurals del context, les condicions de vida 

i la participació del ciutadà. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE2. Demostrar que coneix les organitzacions nacionals i internacionals de salut, així com els entorns 

i condicionants dels diferents sistemes de salut. 

CE2.2. Analitzar la relació entre les polítiques socials i de salut i les professions al servei de les 

persones i / o població en el context actual. 

CE3. Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a fonamentar la presa 

de decisions sobre salut. 

CE3.8 Identificar els fonaments de l'epidemiologia. 

CE7. Demostrar que comprèn i reconeix la interrelació entre els conceptes de benestar, salut, 

ocupació significativa, dignitat i participació. 

CE7.2. Analitzar els conceptes de salut i benestar i la relació amb l'ocupació significativa i la 

participació. 

CE9. Reconèixer els determinants de salut en la població, els recursos i equips multi professionals i 

les accions de prevenció, manteniment i promoció de la salut, tant en l’àmbit individual com 

comunitari. 

CE9.3. Identificar els problemes de salut més prevalents de la comunitat des de la perspectiva 

qualitativa i quantitativa. 

CE9.4. Identificar i analitzar els principis de l'ecologia humana i la influència del medi social. 

CE9.5. Identificar i analitzar els factors estructurals que determinen les desigualtats en salut de 

la comunitat per fomentar objectius de promoció i prevenció. 

CE9.6. Analitzar els indicadors demogràfics en el context social i els determinants de la salut. 
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CE9.7. Identificar les desigualtats socials que es manifesten a partir dels eixos de desigualtat 

social (classe, gènere, edat, origen i territori). 

CE18. Reconèixer la influència de les diferències individuals, religioses, culturals, així com dels 

costums sobre l’ocupació i la participació. 

CE18.5. Descriure les bases de la Sociologia que capacitin en l'aplicació de tractaments de 

Teràpia Ocupacional / Ergoteràpia en diferents institucions i grups socials per poder 

prevenir i tractar situacions d'inadaptació i reacció social. 

CE18.6 Analitzar la relació entre les estructures socials i els eixos de desigualtat social (classe, 

gènere, edat, origen i territori). 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos. 

CT2. Cercar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: INTRODUCCIÓ: LES CIÈNCIES SOCIALS I SALUT 

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

•  Els factors socials i culturals. Perspectives d'anàlisi.  

•  La interacció social i la construcció social de la realitat.  

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: ESTRATIFICACIÓ I ESTRUCTURA SOCIAL. 

•  Individu i societat. Les institucions socials. Gènere i diferència. 
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•  Estructura institucional i reproducció social: Les esferes de l’acció social. La 

participació i el canvi social.  

•  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 4: 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 social: Les enquestes i els indicadors 

de salut. La subjectivitat i els processos de risc.  

•  La dinàmica de salut de la comunitat, des de la perspectiva social.  

UNITAT 5: SALUT COMUNITÀRIA. 

•  Salut Comunitària, antecedents i situació actual. Les Conferències Internacionals i el 

paper de la OMS. La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.  

•  L’epidemiologia i les seves vessants. Els conceptes epidemiològics  

UNITAT 6: POLÍTIQUES SOCIALS: L’ESTAT DE BENESTAR, POLÍTIQUES SOCIALS I LES 

PROFESSIONS DE SERVEI A LA PERSONA. 

•  La Política Social i Sanitària. 

•  L'Estat del Benestar: Desenvolupament i crisi del EB a l’Estat espanyol i Catalunya.  

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides
43,5 1,7

CE2.2, CE3.8, CE7.2, CE9.3, CE9.4, CE9.5, CE9.6, 

CE9.7, CE18.5, CE18.6, CT1

Supervisades 0,0 0,0

Autònomes
96,0 3,8

CE7.2, CE9.3, CE9.4, CE9.5, CE9.6, CE9.7, CE18.5, 

CE18.6, CT1, CT2, 

TOTAL 139,5 5,6  
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AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

L’assignatura s’avalua mitjançant: 

1. Lliurament d’un treball en grup i la lectura i presentació de Mapes conceptuals sobre les 

lectures previstes en el Pla de treball (50% del valor de l’assignatura). Es divideixen en 3 

lectures (20%) i el treball en grup (30%): 

•  Lectura referent a la  Salut i els determinants 

•  Lectura referent a l’Estructura Social  

•  Lectura referent als canvis en les noves famílies espanyoles  

•  Treball en grup per reflexionar sobre Les causes de les causes en salut, a partir del 

model eco-social 

2. Prova escrita (50% del valor de l’assignatura) 

Criteris per aprovar l’assignatura: 

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

Per poder ponderar l’aprovat cal obtenir una nota igual o superior a 5 en la prova escrita. 

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 

Els resultats 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 hagi realitzat/ presentat menys d’un 30% del 

percentatge total de l’assignatura. 
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Prova de síntesi (Només per a 2a matrícula o successives): 

La prova de síntesi consisteix en un examen escrit. Els estudiants que optin a aquesta prova han 

d’informar per escrit a la coordinadora de l’assignatura abans de la data que s’indicarà a l’inici de 

l’assignatura. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Proves escrites 50% 3,0 0,1
CE2.2, CE7.2, CE3.8, CE9.3,

CE9.4, CE9.5, CE18.5, CE18.6

Lliurament de treballs 50% 7,5 0,3
CE2, CE3, CE7, CT1, CE9.7,

CE9.3

TOTAL 10,5 0,4

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

 

RECUPERACIÓ 

En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5 a la prova escrita, es pot optar a la prova escrita de 

recuperació. La nota màxima de les activitat que es recuperin serà d’un 5. La resta d’activitats no 

tenen opció a recuperació 

La prova de síntesi també té opció a recuperació. 

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

Només es pot optar a recuperar una activitat d’avaluació si aquesta s’ha realitzat prèviament. 
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