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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Dins la menció Acció Comunitària en Salut es planteja la necessitat que els estudiants desenvolupin 

coneixements, habilitats i actituds amb la finalitat que puguin actuar en projectes comunitaris 

orientats a la millora de la qualitat de vida i a la transformació social. 

Per això són necessari aprenentatges orientats a la construcció de processos comunitaris, debaten 

i reflexionant els diferents abordatges orientats a la comunitat i practicant amb eines que permetin 

articular aquests processos. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

És una realitat que en la pràctica diària del professional d’infermeria el coneixement del context i 

de l’entorn físic, social i cultural és indispensable per donar una atenció integral a les persones. 

L’Educació per a la salut, la participació comunitària, l’apoderament i la crítica reflexiva han de ser 

l’eix de la seva formació en salut comunitària per poder contribuir des del coneixement i anàlisi dels 

determinants de la salut, a la reducció de les desigualtats socials en salut.   
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RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana cursar aquesta assignatura conjuntament amb les assignatures d’aspectes psicosocials 

per la dependència i salut internacional i cooperació. 

OBJECTIU/S 

L'estudiant serà capaç de: 

•  Analitzar els principals conceptes que giren entorn de la salut comunitària i els actors  

implicats en la comunitat (acció comunitària, treball en equip, treball en xarxa, 

desigualtats, governabilitat, planificació i avaluació...).  

•  Desenvolupar habilitats per tal de poder actuar en projectes comunitaris. 

•  Analitzar accions comunitàries i identificar bones pràctiques.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

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

o comunitat dins del seu context social i multicultural. 

CE4.28. Reconèixer les relacions de jerarquia i poder que s'estableixen per raons de gènere en 

la dinàmica social i les especificitats que s'observen en el context social i multicultural. 

CE4.29. Analitzar les conseqüències de les desigualtats socials en el context social i 

multicultural de la comunitat. 

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

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

seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat 

i el secret professional. 

CE7.39. Dissenyar estratègies que considerin els aspectes culturals, garantint el respecte a les 

opinions, creences i valors, així com el dret a la intimitat i el secret professional. 

CE9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, recolzant el manteniment de conductes 

preventives i terapèutiques. 

CE9.9. Dissenyar accions educatives per a la prevenció del risc i promoció de la salut. 
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CE9.10. Analitzar el paper de les noves figures professionals en la cooperació, mediació i atenció de 

la salut de les persones i de la comunitat. 

CE15. Treballar amb l’equip de professionals com unitat bàsica en la qual s’estructuren de forma uni 

o multidisciplinari i interdisciplinari els professionals i tot l’altre personal de les organitzacions 

CE15.1. Conèixer les dimensions de la intervenció interdisciplinària dels professionals i 

organitzacions assistencials amb els quals es comparteixen els objectius de salut. 

CE15.2. Dissenyar estratègies de treball interdisciplinari que permeten el treball en equip. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes. 

CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per donar resposta als problemes 

de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç. 

CT4. Expressar-se de forma fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral 

com per escrit. 

CT8. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

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

CONTINGUTS 

UNITAT 1: ANÀLISI DE LA SALUT COMUNITÀRIA I ELS ACTORS. EINES CONCEPTUALS 

•  Discussió de conceptes clau en salut comunitària.  

UNITAT 2: EINES RELACIONALS 

•  Treball en equip. Dinàmica de grup. Habilitats comunicatives grupals i de negociació, 

gestió de conflictes. 

•  Tècniques participatives: sociograma, grup de discussió, DAFO, grup nominal . 

UNITAT 3: EINES PARTICIPATIVES 

•  Nivells de participació. Problematització de la participació. Estratègies per millorar la 

participació. Desigualtats en salut i participació comunitària. 
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UNITAT 4: EINES METODOLÒGIQUES 

•  Coneixement de l'entorn i la comunitat. Anàlisi de dades. Priorització de problemes. 

Línies d'intervenció. Presentació de la informació. Planificació projecte comunitari.  

UNITAT 5: PROJECTES COMUNITARIS I BONES PRÀCTIQUES 

•  Anàlisi d’experiències comunitàries i identificació de bones pràctiques i 

transferibilitat. 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 55,5 2,2
CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.9, CE9.10, CE15.1, 

CE15.2, CT1, CT3, CT4, CT8, CG3

Supervisades 7,5 0,3 CE4.28, CE4.29, CE9.10, CE15.1, CG3

Autònomes 87,0 3,5
CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.9, CE9.10, CE15.1, 

CE15.2, CT1, CT3, CT4, CT8, CG3

TOTAL 150,0 6,0  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació: 

Aquesta assignatura s’avalua amb: 

•  Lectura, resum i opinió d’un article. Treball individual. Valor del treball dins del total 

de les activitats avaluatives 15%.  

•  Memòria  sobre dinàmica de grup i treball en equip. Treball individual. Valor del treball 

dins del total de les activitats avaluatives 30%.  

•  Estudi de cas. Treball grupal. Valor del treball dins del total de les activitats avaluatives 

25%.  

•  Anàlisi de bones pràctiques comunitàries. Treball individual o parelles. Valor del 

treball dins del total de les activitats avaluatives 30%.  

Criteris per aprovar l’assignatura: 

Per fer la mitjana ponderada entre les quatre activitats avaluatives, cal haver tret una nota igual o 

superior a 5 de l’activitat d’Anàlisi de bones pràctiques comunitàries. 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.  
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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 hagi realitzat igual o  menys del 45% del 
percentatge total de l’assignatura. 

Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les activitats 

d’avaluació del curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de 

síntesi. Aquesta activitat consistirà en un treball de síntesi de tots els continguts de l’assignatura 

coincidint amb el dia de lliurament de la recuperació d’aquesta. 

Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a prova de síntesi, ho hauran de 

comunicar per escrit a la coordinadora de l’assignatura, com a mínim un mes abans de la data 

planificada del lliurament del treball de recuperació. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES

1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Lectura individual 15% 0,0 0,0 CE4.28, CE4.29, CT4

Memòria dinàmica de grup 30% 0,0 0,0 CE15.2, CT4, CT8, CG3

Estudi de cas 25% 3,0 0,1
 CE7.39, CE9.9, CE9.10, CE15.2, 

CT1, CT3, CT4

Anàlisi de bones pràctiques 

comunitàries
30% 0,0 0,0 CE9.10, CE15.1, CT4, CG3

TOTAL 3,0 0,1

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

RECUPERACIÓ 

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

L’activitat de recuperació consistirà en un treball de síntesi de tots els continguts de l’assignatura. 
En el cas que la mitjana de les activitats avaluatives no superi el 5, l’estudiant tindrà l’opció de fer el 
treball de síntesi. 

Els estudiant que optin a prova de síntesi també poden presentar-se a recuperació. 
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La nota màxima de les activitats que es recuperin serà d’un 5. 
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