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SALUT INTERNACIONAL I COOPERACIÓ 

Curs acadèmic 2019-2019 Codi 200441 ECTS 6 

Titulació Grau en Infermeria 

Curs 4t Període 2n semestre 

Matèria Acció comunitària 

Caràcter Optativa Idioma de la docència Català 

Coordinació assignatura Roser Pérez 

Correu electrònic roserperez@euit.fdsll.cat 

Professorat 

Maria Llistosella 

Ferran Daban 

Xavier Adsarà 

Ousman Umar 

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Dins de la menció Acció Comunitària en Salut s’ofereix una formació que aproxima a l’estudiant a la 

realitat de la cooperació internacional i a l’àmbit de la salut internacional, amb una visió i orientació 

crítica i reflexiva en les línies d’actuació i en el paper del professional de la salut, i concretament del 

professional infermer. 

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

El interès d’aquesta assignatura rau en les característiques específiques de la intervenció 

d’infermeria,  tant en altres contextos i territoris com en societats de diferents bases culturals i 

històriques, així com la diversitat de situacions patològiques. Per tant és necessari que la 

infermera/infermer que orienta el seu desenvolupament professional vers aquestes realitats de 

caire comunitari, compti amb formació específica per actuar des del respecte en els objectius de 

salut. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Cap recomanació prèvia 

mailto:roserperez@euit.fdsll.cat
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OBJECTIU/S 

• Realitzar una aproximació conceptual i contextual a la Salut Internacional.  

• Realitzar una aproximació conceptual a la cooperació internacional per tal de 

comprendre les relacions Nord-Sud en un context de globalització, així com, els límits, 

les contradiccions i les potencialitats de les polítiques d’ajuda i solidaritat.  

• Desenvolupar habilitats en aspectes de planificació, gestió i avaluació de projectes de 

cooperació dins de la metodologia de l’Enfoc Marc Lògic.  

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, suport al manteniment de conductes 

preventives i terapèutiques. 

CE9.8. Conèixer l’impacte dels processos migratoris i del turisme internacional en la salut de la 

comunitat 

CE9.10. Analitzar el paper de les noves figures professionals en la cooperació, mediació i 

atenció de la salut de les persones, grup i comunitats. 

CE12. Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic a la infermeria espanyola, comprenent les 

implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació. 
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CE12.11. Analitzar el marc legal i deontològic de la cooperació internacional. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes. 

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

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

del 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. Respecte al medi ambient. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

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

CONTINGUTS 

UNITAT 1: BASES DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

• ·Globalització i les relacions Nord-Sud 

• ·Aproximació al context de la cooperació: Concepte, Història, Actors, modalitats i 

perspectiva crítica. 

• ·Eficàcia de l’ajuda humanitària: Declaració de Roma, París, Accra i Bousan  

• ·Les noves agendes de la cooperació internacional: Objectius de desenvolupament del 

Mil·lenni. Objectius de desenvolupament sostenible  i Cooperació Sud-Sud 

• ·Fenòmens migratoris i Codesenvolupament 

•  Marc legal i deontològic  

• ·Atenció a la diversitat i abordatge integral: dimensió sociocultural del concepte salut -

malaltia, transculturalitat de les pràctiques d’infermeria i Mutilació Genital Femenina.  

UNITAT 2: LÍNIES D’ACCIÓ DE LA COOPERACIÓ. 

• ·Acció humanitària 

• ·Desenvolupament comunitari 

• ·Educació pel desenvolupament 
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UNITAT 3: PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT EN LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

• ·Elements i característiques del Marc lògic d’intervenció  

• ·Identificació de projectes de desenvolupament 

• ·Formulació de projectes de desenvolupament 

• ·Avaluació de projectes de desenvolupament 

UNITAT 4: SALUT INTERNACIONAL 

• ·Concepte de Salut Internacional 

• ·Història de la Salut Internacional. Organització Mundial de la Salut (OMS)  

• · Normativa Sanitària Internacional (OMS) 

• ·Xarxa de salut internacional 

• ·Salut i viatges internacionals 

• ·Patologia importada 

• Atenció a la diversitat 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 55,5 2,2
CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.8, CE9.10, CE12.11, 

CG3

Supervisades 9,0 0,4
CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.8, CE9.10, CE12.11, 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT8

Autònomes 85,5 3,4
CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.8, CE9.10, CE12.11, 

CG3, CT1, CT2, CT3, CT4

TOTAL 150,0 6,0  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

Aquesta assignatura s’avalua amb: 

•  L’elaboració d’un treball en equip  

•  Presentacions i discussions a l’aula  

•  Examen escrit tipus test i amb preguntes obertes 
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Criteris per aprovar l’assignatura 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura 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 el treball de grup. 

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. 

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Treballs grupals 40% 12,0 0,5

CE4.28, CE4.29, CE7.39, CE9.8, 

CE9.10, CE12.11, CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT8

Presentacions i discussions a 

l'aula
20% 4,5 0,2

CE4.28, CE4.29,CE7.39, 

CE9.8,CE9.10,CE12.11, CT1,CT2, 

CT3, CT4, CT8 

Proves escrites 40% 2,0 0,1

CE4.28, CE4.29, CE9.8, CE9.10, 

CE12.11, CT1, CT2, CT3, CT4, 

CT8, CG3

TOTAL 18,5 0,7

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

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

•  L’activitat de recuperació consistirà en  un examen tipus test, sempre i quan s’hagi 

realitzat el treball de grup. 

•  Els estudiants que optin a prova de síntesi també poden presentar -se a recuperació. 

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