ECOLOGIA I SALUT
Curs acadèmic

2020-2021

Codi

200414

ECTS

3

Període

1r semestre

Titulació

Grau en Infermeria

Curs

2n

Matèria

Infermeria comunitària

Caràcter

Bàsica

Coordinació assignatura

Montse Masip Janer

Correu electrònic

montsemasip@euit.fdsll.cat

Professorat

Idioma de la docència

Català

Montse Masip Janer
Rosa Álvarez Pérez

RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
Aquesta assignatura configura la introducció als aspectes essencials de l’Ecologia i l’Ecologia
Humana i la seva relació amb la salut de les comunitats. L’estudi de les interrelacions que
s’estableixen entre els éssers humans i el seu entorn és bàsic per poder entendre els processos
d’adaptació humana en el seu medi i de com el transforma, per tal d’adaptar-lo a les seves
necessitats. El coneixement i l’anàlisi de les repercussions que això te tant per la salut del planeta,
com la dels éssers que l’habiten és essencial en la formació dels professionals de la salut.

INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
Es important que l’estudiant prengui consciència ecològica dins d’un marc ampli evolutiu que inclou
l’estudi de l’impacte humà sobre l’entorn, la nutrició, els desastres naturals, la demografia i la salut.
Infermeria ha de saber identificar la interdependència dels processos ecològics i la influència
d’aquests sobre els processos salut/malaltia.

RECOMANACIONS PRÈVIES
Cap recomanació prèvia.
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OBJECTIU/S
L’estudiant serà capaç de:
•

Identificar els principis de l’Ecologia i l’Ecologia Humana i els canvis que està
experimentant l’entorn físic/biològic, cultural i social, així com prendre consciència
sobre com les societats humanes conceben, utilitzen i afecten el medi-ambient,
incloent-hi les seves respostes als canvis tant en l’àmbit físic/biològic, social i cultural.

•

Conèixer i reflexionar sobre els diferents elements que afavoreixen la degradació del
medi- ambient i com afecten a la salut i a la supervivència dels éssers vius.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
CE4. Demostrar que compren el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
CE4.18. Analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
CE4.19. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre
les persones en situacions de salut i malaltia com integrants d'una comunitat.
CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, famílies o grups atesos, garantint la seva
seguretat.
CE10.9. Determinar la influència dels agents físics, químics i biològics en la salut de les
persones per garantir la seva seguretat.
CE10.10. Reconèixer les formes d'eliminació sense riscos de les diferents substàncies i
productes sanitaris.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT5. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
CT9. Respectar l’entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.

COMPETÈNCIES GENERALS
CG2. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.
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CONTINGUTS

U NITAT 1: DETERMINATS DE LA SALUT . I NTRODUCCIÓ A L ’E COLOGIA
•

Salut i malaltia. Paradigmes del procés d’emmalaltir.

•

El medi ambient com a determinant de la salut.

•

La Salut Pública Ecològica. Conferències internacionals.

•

Situació actual en relació a la innovació i la recerca ambiental.

•

Model Eco social de la salut. Epidemiologia Ambiental.

•

L’Ecologia com a ciència transdisciplinar. Origen de la disciplina.

U NITAT 2: ECOLOGIA HUMANA I SALUT
•

L’ambient humà i la seva complexitat. Ambient físic, biològic, social i cultural.
Ecologia humana.

•

Adaptació humana. L’ésser humà com a transformador del medi.

•

Els problemes ecològics dels éssers humans contemporanis.

•

Demografia com a condicionant dels processos ecològics.

•

Eliminació de riscos de productes sanitaris.

U NITAT 3: SOSTENIBILITAT I ECOLOGIA CULTURAL
•

Desenvolupament sostenible.

•

La sostenibilitat més enllà del medi ambient.

•

Interacció i/o reciprocitat d’acció entre societat i natura.

•

Resposta social davant les problemàtiques ambientals. Mesures de protecció de la
salut.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC
TIPUS
Dirigides
Supervisades
Autònomes

HORES
24,0
1,0
50,0
TOTAL 75,0
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RESULTATS D'APRENENTATGE
1,0 CE4.18, CE4.19, CE10.9, CE10.10, CT5, CT9, CG3
0,0 CT5, CG2
2,0 CE4.18, CE4.19, CE10.9, CE10.10, CT5, CT9, CG2, CG3
3,0
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AVALUACIÓ
Descripció de les activitats d’avaluació
Aquesta assignatura s’avalua amb:
•

Treball sobre un tema d’ecologia i salut a escollir pels estudiants i presentació a
l’aula. Treball en equip. Valor del treball dins del total de les activitats d’avaluació
40%.

•

Lectura, resum i opinió d’un article . Treball individual. Valor del treba ll dins del total
de les activitats d’avaluació 10%.

•

Examen escrit tipus test i/o pregunta curta. Valor de l’examen dins del total de les
activitats d’avaluació 50%.

Criteris per aprovar l’assignatura:
La presència a les presentacions a l’aula de tot el grup és obligatòria, el membre del grup que no
presenti el treball es considerarà com a no presentat a aquesta activitat.
L’examen ha d’estar aprovat amb un 5 per fer mitjana amb la resta d’activitats d’avaluació.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5.
Calendari de les activitats d’avaluació:
Veure 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 del 80% del
percentatge total de l’assignatura. No es podrà presentar a la prova de recuperació si no s’ha
presentat a un 80% de les activitats avaluatives.

ECOLOGIA I SALUT 2020-2021

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA

Pàgina | 4

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
PES SOBRE
LA
NOTA (%)
10%

TIPUS D'ACTIVITAT
Treball individual. Lectura

1

HORES
0,0

Treball grupal i prestació pública

40%

0,5

Prova escrita

50%
100%

2,0
2,5

TOTAL
1

ECTS

RESULTATS D'APRENENTATGE

0,0 CE4.18, CE4.19, CE10.9, CE10.10
CE4.18, CE4.19, CE10.10, CT5, CT9,
0,0
CG2, CG3
0,1 CE4.18, CE4.19, CE10.9, CE10.10
0,1

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 examen tipus test i pregunta curta, de tots els continguts
teòrics.
L’estudiant que optin a la prova de síntesi també poden presentar-se a la recuperació.
La nota màxima de la/es activitat/s que es recuperin serà un 5.
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