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Informació general 
 

Dades de l’assignatura  

Nom de l’assignatura 

Codi 

Crèdits ECTS 

Curs i periode 

Llengües en que s’imparteix 

 

Professor/a titular 

Despatx 

Telèfon 

Correu electrònic 

Horari d’atenció 

 

Equip docent  

Professor/a 

Despatx 

Telèfon 

Correu electrònic 

Horari d’atenció 

 
  

 

Presentació de l’assignatura  

 

La Salut Internacional és la Salut Pública a escala mundial. Les fronteres pels 

agents infecciosos sempre han estat dèbils i franqu

globalització i particularment de

simplement han deixat d’existir. Els professionals de la salut, especialment els 

especialistes en salut pública

salut humana el més global possible i fer front als reptes actualment plantej

a partir de nous coneixements i instruments.

 

Aquesta especialitat transversal engloba diferents àrees de coneixement: la 

transmissió i control de malalties

malaria), l’estudi de diferents patologies relacionades

 

Salut Internacional

4059 

4 

3o, 3 trimestre 

Anglès 

Alícia Borràs 

25 
93 169 65 01 

aborras@tecnocampus.cat

Concertar per correu electrò

Alícia Borrás 

25 

93 169 65 01 
aborras@tecnocampus.cat

Concertar per correu electrò

 

La Salut Internacional és la Salut Pública a escala mundial. Les fronteres pels 

sempre han estat dèbils i franquejables. Ara, a causa de la 

globalització i particularment dels moviments de població i mercaderies, 

simplement han deixat d’existir. Els professionals de la salut, especialment els 

especialistes en salut pública i epidemiologia, deuen actuar en un marc de la 

és global possible i fer front als reptes actualment plantej

a partir de nous coneixements i instruments. 

Aquesta especialitat transversal engloba diferents àrees de coneixement: la 

de malalties infeccioses a Països de Baixa Renta (com la 

malaria), l’estudi de diferents patologies relacionades amb els moviments 

 

 

Internacional 

 

 

 
aborras@tecnocampus.cat 

Concertar per correu electrònic 

 

 
aborras@tecnocampus.cat 

Concertar per correu electrònic 

La Salut Internacional és la Salut Pública a escala mundial. Les fronteres pels 

jables. Ara, a causa de la 

ls moviments de població i mercaderies, 

simplement han deixat d’existir. Els professionals de la salut, especialment els 

i epidemiologia, deuen actuar en un marc de la 

és global possible i fer front als reptes actualment plantejats 

Aquesta especialitat transversal engloba diferents àrees de coneixement: la 

infeccioses a Països de Baixa Renta (com la 

amb els moviments 



 

 

poblacionals: turisme, ONGs

i les malalties emergents (com Chagas) i re

 
Requisits prèvis 

 

Cap. 

 

Competències adquirides  

 

Les competències que l'alumne adquireix en aquesta assignatura es 
a continuació, diferenciades en generals i específiques:

Competències general s (Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería, 
ANECA; 2004):  

Dins de les competències generals es desenvolupen competències 
instrumentals, interpersonals i sistèmiqu

Instrumentals: 
 
G1. Capacitat d’anàlisis i
G3. Capacitat de definir i relacionar el coneixement bàsic general
G6. Capacitat per expressar
G9. Resolució de problemes
 
 
Interpersonals 
 
G11. Habilitats crítiques i auto crítiques
G16. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
G17. Habilitat per treballar en un context internacional
G18. Compromís ètic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistèmiques 
 
G21. Capacitat d'aprenentatge

 

poblacionals: turisme, ONGs, comerç, inmigració, refugiats polítics, adopcions... 

i les malalties emergents (com Chagas) i re-emergents (com la tuberculosis).

Les competències que l'alumne adquireix en aquesta assignatura es 
a continuació, diferenciades en generals i específiques: 

s (Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería, 

Dins de les competències generals es desenvolupen competències 
instrumentals, interpersonals i sistèmiques. 

Capacitat d’anàlisis i síntesi. 
G3. Capacitat de definir i relacionar el coneixement bàsic general
G6. Capacitat per expressar-se i comunicar-se en una segona llengua
G9. Resolució de problemes. 

crítiques i auto crítiques. 
G16. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat. 
G17. Habilitat per treballar en un context internacional. 

G21. Capacitat d'aprenentatge 

 

 

inmigració, refugiats polítics, adopcions... 

emergents (com la tuberculosis). 

Les competències que l'alumne adquireix en aquesta assignatura es presenten 

s (Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería, 

Dins de les competències generals es desenvolupen competències 

G3. Capacitat de definir i relacionar el coneixement bàsic general. 
se en una segona llengua. 



 

 

G23. Capacitat per generar noves idees 
G25. Enteniment de cultures i costums d'altres països
G26. Habilitat pel treball autònom
 
Competències específique

• Identificar i analitzar de forma crítica els determinants de la salut i el 

benestar de les poblacions en països de renda mitja

d'una perspectiva local com global

• Identificar els reptes, amenaces i oportunitats de la salut i l'assistència 

sanitària al món, tenint en compte l'increment de fluxos de mercaderies 

poblacions i informació, les catàstrofes naturals, l

situacions de crisi 

• Identificar i conèixer els principals problemes de salut relacionats amb la 

pobresa i les seves estratègies de control

 

Resultats de l’aprenetatge  

 

• Conèixer les principals patologies en països de baixa renda i 
reconèixer-les en el nostre entorn d'Atenció Primària.

• Analitzar i discutir els diferents reptes que planteja la salut global i les 
possibles estratègies de millora

 

Activitats formatives i metodologi
 

Les activitats formatives i la metodologi
següent, on també s'inclouen els crèdits assignats a cada activitat i les 
competències que es treballen.

Les activitats fomenten un paper actiu de l'alumne en el seu aprenentatge i la 
seva interacció amb els companys per

 

 

Activitat 

 Sessions plenàries  

 

G23. Capacitat per generar noves idees (creativitat) 
G25. Enteniment de cultures i costums d'altres països 

l treball autònom 

Competències específique s 

Identificar i analitzar de forma crítica els determinants de la salut i el 

benestar de les poblacions en països de renda mitjana i baixa, tant des 

d'una perspectiva local com global 

Identificar els reptes, amenaces i oportunitats de la salut i l'assistència 

sanitària al món, tenint en compte l'increment de fluxos de mercaderies 

poblacions i informació, les catàstrofes naturals, les guerres i altres 

Identificar i conèixer els principals problemes de salut relacionats amb la 

pobresa i les seves estratègies de control 

Conèixer les principals patologies en països de baixa renda i aprendre a 
les en el nostre entorn d'Atenció Primària. 

Analitzar i discutir els diferents reptes que planteja la salut global i les 
possibles estratègies de millora 

Activitats formatives i metodologi a 

Les activitats formatives i la metodologia emprada es resumeixen en la taula 
següent, on també s'inclouen els crèdits assignats a cada activitat i les 
competències que es treballen. 

Les activitats fomenten un paper actiu de l'alumne en el seu aprenentatge i la 
seva interacció amb els companys per treballar efectivament en equip.

ECTS Metodologia 

1 
Exposició del docent sobre 
un tema. Conversa i debat 

G3, G6, G9, G16, G18 

 

 

Identificar i analitzar de forma crítica els determinants de la salut i el 

na i baixa, tant des 

Identificar els reptes, amenaces i oportunitats de la salut i l'assistència 

sanitària al món, tenint en compte l'increment de fluxos de mercaderies 

es guerres i altres 

Identificar i conèixer els principals problemes de salut relacionats amb la 

aprendre a 

Analitzar i discutir els diferents reptes que planteja la salut global i les 

a emprada es resumeixen en la taula 
següent, on també s'inclouen els crèdits assignats a cada activitat i les 

Les activitats fomenten un paper actiu de l'alumne en el seu aprenentatge i la 
treballar efectivament en equip. 

Competències 

G3, G6, G9, G16, G18 



 

 

 Seminaris  

 Estudi i treball autònom 
individual  

 

Sistema d’avaluació de l’adquisició de les competèncie
 

L'avaluació de l'assignatura serà valorada per l'assistència (mínima del 80%) i 
participació a classe. Serà continuada, a través de diferents eines per valorar 
l'assoliment de cadascuna de les competències necessàries per
matèria. 

L'avaluació de les competències genèriques es fa de manera continuada durant 
les sessions plenàries i els seminaris a través de la presència, la implicació, les 
aportacions als debats i la qualitat de les exposicions.

Els alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes tindran un 
aprovat. La millora de la seva puntuació final dependrà de l
de les seves aportacions durant els seminaris i les classes. Per millorar la seva 
puntuació final podran presentar 
grup) un treball (opcional) sobre algun tema relacionat amb la Salut 
Internacional o es proposarà als alumnes de fer un petit test.

 

 

 

 

 

 

 

sobre els temes a tractar 
basats en el material 
recomanat. L'assignatura 
serà impartida en anglès. 

G21,

1 

Presentació de temes, 
situacions o casos concrets 
seguits de debat o 
discussió. Es requereix la 
participació activa dels 
estudiants. 
Exposició de diferents 
ponents externs que 
treballen en Salut 
Internacional. 

G6,G9,G11, 
G16,G17,G18, G23,G25

2 

Lectura del material 
recomanat. Preparació i 
exposició d'un treball 
individual o en grup 
(opcional) o contestar petit 
test per pujar nota. 

G1,G18, G21,G26

l’adquisició de les competèncie s 

L'avaluació de l'assignatura serà valorada per l'assistència (mínima del 80%) i 
participació a classe. Serà continuada, a través de diferents eines per valorar 
l'assoliment de cadascuna de les competències necessàries per superar la 

L'avaluació de les competències genèriques es fa de manera continuada durant 
les sessions plenàries i els seminaris a través de la presència, la implicació, les 
aportacions als debats i la qualitat de les exposicions. 

agin assistit a un mínim del 80% de les classes tindran un 
aprovat. La millora de la seva puntuació final dependrà de la seva participació i 

aportacions durant els seminaris i les classes. Per millorar la seva 
puntuació final podran presentar durant els seminaris (de forma individual o en 
grup) un treball (opcional) sobre algun tema relacionat amb la Salut 

o es proposarà als alumnes de fer un petit test. 

 

 

G21, G25 

G6,G9,G11, 
G16,G17,G18, G23,G25 

G1,G18, G21,G26 

L'avaluació de l'assignatura serà valorada per l'assistència (mínima del 80%) i 
participació a classe. Serà continuada, a través de diferents eines per valorar 

superar la 

L'avaluació de les competències genèriques es fa de manera continuada durant 
les sessions plenàries i els seminaris a través de la presència, la implicació, les 

agin assistit a un mínim del 80% de les classes tindran un 
a seva participació i 

aportacions durant els seminaris i les classes. Per millorar la seva 
durant els seminaris (de forma individual o en 

grup) un treball (opcional) sobre algun tema relacionat amb la Salut 



 

 

 

Descripció dels continguts  

 

Sessions plenàries  

1. Introducció a la Salut Internacional

2. Salut materna en Països Vies Desenvolupament

3. El programa ampliat d'immunització

4. Principals problemes nutricionals en països de baixa renda: causes i 

prevenció 

5. La cooperació internacional en salut

6. Infeccions respiratòries 

7. Malària: epidemiologia i control

8. VIH en Països de Baixa Renda

9. Tuberculosi 

10. Malaltia de Chagas 

11. La Salut Internacional a la consulta d'Atenció Primària

Seminaris:  

Lectura de diferents articles en anglès. 
casos concrets seguits de debat o discussió. Es requereix la participació activa 
dels estudiants. Exposició de diferents ponents externs sobre temes de Salut 
Internacional. 

 

 

 

 

 

 

Salut Internacional 

2. Salut materna en Països Vies Desenvolupament 

3. El programa ampliat d'immunització 

4. Principals problemes nutricionals en països de baixa renda: causes i 

5. La cooperació internacional en salut 

6. Infeccions respiratòries agudes a Països Baixa Renda (PBR) 

7. Malària: epidemiologia i control 

8. VIH en Països de Baixa Renda 

11. La Salut Internacional a la consulta d'Atenció Primària 

Lectura de diferents articles en anglès. Presentació de temes, situacions o 
casos concrets seguits de debat o discussió. Es requereix la participació activa 
dels estudiants. Exposició de diferents ponents externs sobre temes de Salut 

 

 

4. Principals problemes nutricionals en països de baixa renda: causes i 

Presentació de temes, situacions o 
casos concrets seguits de debat o discussió. Es requereix la participació activa 
dels estudiants. Exposició de diferents ponents externs sobre temes de Salut 
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