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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 les desigualtats en salut. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Cap 
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OBJECTIU/S 

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

pectiva que s’han produït des del 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 des-

tructors de la salut  

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

tiva de l’Antropologia de la salut.   

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

E04. Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup 

o comunitat, dins del seu context social i multicultural. 

E04.01. Identificar els diferents tipus d'interaccions segons la pertinença a un grup, gènere o 

comunitat, dins del seu context social i cultural. 

E04.02. Identificar els determinants de salut i els problemes relacionats amb l'entorn per cuidar 

tant a les persones en situacions de salut i de malaltia, com integrants d'una comunitat. 

E04.04. Identificar els determinants de la salut i els eixos de desigualtat que s'observen en l'es-

tructura social. 

E04.05. Analitzar les desigualtats socials que es manifesten a partir dels eixos de desigualtat 

social i les necessitats que se'n deriven. 

E04.06 .Identificar diferents models explicatius del binomi salut-malaltia des de la perspectiva 

social. 

E04.07. 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. 

E07. Demostrar que comprèn sense prejudicis a les persones, considerant llurs aspectes físics, 

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

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

secret professional. 
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E07.10. Identificar la importància de la competència cultural en les cures infermeres.  

E07.11 .Identificar la forma en que les persones gestionen els processos de salut posant atenció 

als aspectes culturals, valors i creences que generen prejudicis. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES / GENERALS 

B01. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que 

parteix de la base de l’educació sanitària general i sol disposar d’un nivell que, malgrat està 

recolzat per llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements 

procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

B04. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic 

especialitzat com no especialitzat. 

G1. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes 

innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 

G1.03. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i re-

flexiva. 

G4. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 

G4.01. Identificar la intersecció entre la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat 

(edat, classe, origen, racialització, ètnia, sexualitat i identitat/ expressió de gènere, di-

versitat funcional, i altres). 

G4.02. Analitzar les desigualtats de gènere així com els factors que les sustenten des dels dife-

rents sistemes: El sistema familiar, el de parentiu, l'econòmic, el polític, el simbolisme i 

els sistemes educatius. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: SALUT COMUNITÀRIA 

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

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

i el paper de l’OMS. 

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

nya. 

UNITAT 3: ESTRUCTURA SOCIAL I ELS EIXOS DE DESIGUALTAT SOCIAL  

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

Gènere i diferència. 

• Conceptes d’estratificació i estructura social.  

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

tal, 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 4: SALUT I DESIGUALTAT 

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

cial.  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.  

UNITAT 5: INDIVIDU I SOCIETAT 

• L’antropologia dins del marc de la societat.  

• Context cultural, diversitat i identitat. 

• Construcció social de la salut-malaltia-atenció. 

• Infermeria transcultural. 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides

Teoria (TE)

Pràctiques d'aula 

(PAUL)

49,5 2,0
E04.01 , E04.02, E04.04,E04.06, 

E07.10,E07.11,B01,B04,G1.03,G4.01,G4.02

Supervisades Tutoria 1,0 0,0
E04.05,E04.07,E07.10,B01,B04,G1.03,G4.01,

G4.02

Autònomes

Lectura 

d'articles/informes 

d'interès                                           

Estudi personal 

Elaboració de 

treballs                       

Cerca bibliogràfica

99,5 4,0
E04.01,E04.04,E04.05,E04.06,E07.10,E07.11,

B01, B04,G1.03,G4.01,G4.02

TOTAL 150,0 6,0  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació  

Aquesta assignatura s’avalua a partir dels següents elements: 

• Lliurament de treballs: treballs individual i/o de grup 

• Defensa oral de treball 

• Avaluació escrita: examen tipus test i/o pregunta oberta  

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 i haver lliurat el treball en equip. 

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.  
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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 presentat el treball i no hagi realitzat 

l’examen escrit. 

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

Lliurament de treballs: 

treballs (individual i/o de 

grup)

30% 0,0 0,0
E04.05, E04.07, E07.11, G1.03, G4.01, 

G4.02

Defensa oral de treball: 

presentacions i 

discussions a l'aula

20% 0,3 0,0
E04.01,E04.02,E07.10,E07.11,B01,B0

4,G1.03,G4.01,G4.02

Avaluació escrita: examen 

tipus test i/o pregunta 

oberta

50% 4,0 0,2

E04.01 , E04.02, E04.04,E04.06, 

E07.10,E07.11,B01,B04,G1.03,G4.01,

G4.02

TOTAL 4,3 0,2

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 una prova escrita tipus test i/o pregunta curta. 

Per poder optar a recuperació cal haver realitzat prèviament l’activitat de treball en equip i la prova 

escrita. 

Els estudiants 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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