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Presentació de l’assignatura  

 

L’Antropologia és sens dubte un ciència humana, i com ja es va veure a primer curs, des 
d’aquest àmbit té molt a oferir a la reflexió i a la pràctica infermera. 
però una ciència social, una
sentit que la integració de conceptes i
professionals de la salut és una realitat en contin ua
antropòlogues assessoren avui polítiques sanit
cooperació internacional i desenvolupament comunitari a l’àmbit sociosanitari, coordinen i 
avaluen programes d’adaptació dels sistemes nacionals d’atenció sanitària a la creixent 
diversitat cultural, assessoren campa
estudis epidemiològics des de metodologies qualitatives, s’impliquen en l’adequació cultural de 
la relació clínica, les prescripcions terapèutiques, la gestió de les cures, etc. 
 
Partint d’aquesta premissa, i amb vocació de complementar la faceta més reflexiva treballada al 
primer any, la nova assignatura “Salut i multiculturalitat” es presentaria a l’alumnat de tercer 
amb l’ambició de donar a conèixer el costat més aplicat de l’Antropo logia de la Sa
un espai en el que –en definitiva
l’antropologia dintre del camp de la salut, fent especial incís a com aquesta ajuda a enfocar i 
gestionar a nivell pràctic els reptes plantejats per la di
 

 
Requisits previs 

 

Es recomana haver cursat i superat “Antropologia de la Salut”.
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L’Antropologia és sens dubte un ciència humana, i com ja es va veure a primer curs, des 
d’aquest àmbit té molt a oferir a la reflexió i a la pràctica infermera. L’Antropologia també és 
però una ciència social, una  ciència aplicada i una ciència transformadora. És en aquest 

integració de conceptes i  metodologies antropològiques en sectors 
professionals de la salut és una realitat en contin ua expansió : equips d’antropòlegs i 
antropòlogues assessoren avui polítiques sanitàries públiques, dissenyen projectes de 
cooperació internacional i desenvolupament comunitari a l’àmbit sociosanitari, coordinen i 
avaluen programes d’adaptació dels sistemes nacionals d’atenció sanitària a la creixent 
diversitat cultural, assessoren campanyes de promoció i educació per a la salut, desenvolupen 
estudis epidemiològics des de metodologies qualitatives, s’impliquen en l’adequació cultural de 
la relació clínica, les prescripcions terapèutiques, la gestió de les cures, etc.  

remissa, i amb vocació de complementar la faceta més reflexiva treballada al 
primer any, la nova assignatura “Salut i multiculturalitat” es presentaria a l’alumnat de tercer 

donar a conèixer el costat més aplicat de l’Antropo logia de la Sa
en definitiva- es pugui “veure” i “tocar” la dimensió més operativa de 

l’antropologia dintre del camp de la salut, fent especial incís a com aquesta ajuda a enfocar i 
gestionar a nivell pràctic els reptes plantejats per la diversitat cultural. 

haver cursat i superat “Antropologia de la Salut”. 
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L’Antropologia és sens dubte un ciència humana, i com ja es va veure a primer curs, des 
L’Antropologia també és 

i una ciència transformadora. És en aquest 
metodologies antropològiques en sectors 

: equips d’antropòlegs i 
àries públiques, dissenyen projectes de 

cooperació internacional i desenvolupament comunitari a l’àmbit sociosanitari, coordinen i 
avaluen programes d’adaptació dels sistemes nacionals d’atenció sanitària a la creixent 

nyes de promoció i educació per a la salut, desenvolupen 
estudis epidemiològics des de metodologies qualitatives, s’impliquen en l’adequació cultural de 

remissa, i amb vocació de complementar la faceta més reflexiva treballada al 
primer any, la nova assignatura “Salut i multiculturalitat” es presentaria a l’alumnat de tercer 

donar a conèixer el costat més aplicat de l’Antropo logia de la Sa lut . Obrir 
es pugui “veure” i “tocar” la dimensió més operativa de 

l’antropologia dintre del camp de la salut, fent especial incís a com aquesta ajuda a enfocar i 



 

 

 

 

Competències adquirides  
 

Competències generals: 

G1. Capacitat per l’anàlisi i la síntesi aplicades a la comprensió de contextos interculturals. 

G2. Capacitat per a l’organització i la planificació

G10. Pressa de decisions respectuoses i culturalment adequades

G11. Habilitats crítiques i autocrítiques que permetin identificar situacions d'injusticia, 
desigualtat o discriminació en els models d'atenció 
general. 

G16. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat, valorant el seu impacte sobre el 
procés de salut-malaltia. 

G18. Compromís ètic amb el reconeixement i respecte de "l'altre".

G25. Comprensió de cultures i costums d’altres països, aplicats a l'adeqüació cultural de 
l'atenció sociosanitaria. 

G26. Habilitat pel treball autònom

 

Competències específiques: 

P4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o 
comunitat, dintre del context social i cultural.

P7. Comprendre lliure de prejudicis a les persones, considerant els 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 

P8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment 
informat en la pressa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma en 
el procés de salut-malaltia.  

P11. Establir una comunicació eficaç entre pacients, família, grups socials i companys i 
fomentar l’educació per la salut.

E11. Identificar les respostes psicosocials de les persones front les diferents situacions de
(particularment la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades a l’hora de 
proporcionar ajuda. 

E13. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, 
famílies i grups socials així com l’expressió 

 

 

G1. Capacitat per l’anàlisi i la síntesi aplicades a la comprensió de contextos interculturals. 

Capacitat per a l’organització i la planificació 

G10. Pressa de decisions respectuoses i culturalment adequades 

G11. Habilitats crítiques i autocrítiques que permetin identificar situacions d'injusticia, 
desigualtat o discriminació en els models d'atenció sanitaria i en la cultura de la salut en 

G16. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat, valorant el seu impacte sobre el 

G18. Compromís ètic amb el reconeixement i respecte de "l'altre". 

ltures i costums d’altres països, aplicats a l'adeqüació cultural de 

G26. Habilitat pel treball autònom 

 

P4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o 
ntre del context social i cultural. 

P7. Comprendre lliure de prejudicis a les persones, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, 

nt el dret a la intimitat a través de la confidencialitat i el secret 

P8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment 
informat en la pressa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma en 

P11. Establir una comunicació eficaç entre pacients, família, grups socials i companys i 
fomentar l’educació per la salut. 

E11. Identificar les respostes psicosocials de les persones front les diferents situacions de
(particularment la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades a l’hora de 

E13. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, 
famílies i grups socials així com l’expressió de les seves preocupacions i interessos.

 

 

G1. Capacitat per l’anàlisi i la síntesi aplicades a la comprensió de contextos interculturals.  

G11. Habilitats crítiques i autocrítiques que permetin identificar situacions d'injusticia, 
sanitaria i en la cultura de la salut en 

G16. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat, valorant el seu impacte sobre el 

ltures i costums d’altres països, aplicats a l'adeqüació cultural de 

P4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o 

P7. Comprendre lliure de prejudicis a les persones, considerant els aspectes físics, psicològics i 
socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, 

nt el dret a la intimitat a través de la confidencialitat i el secret 

P8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment 
informat en la pressa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la forma en que viuen 

P11. Establir una comunicació eficaç entre pacients, família, grups socials i companys i 

E11. Identificar les respostes psicosocials de les persones front les diferents situacions de salut 
(particularment la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades a l’hora de 

E13. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, 
de les seves preocupacions i interessos. 



 

 

 

 

Resultats d’aprenentatge  
 

-Fiançar i aprofundir en el coneixement de les aportacions de l’antropologia a l’àmbit de les 
ciències de la salut. 

-Identificar els problemes de salut
desigualtats socials. 

-Conèixer el valor operatiu de les metodologies antropològiques en l’àmbit professional de la 
infermeria. 

-Desenvolupar habilitats i actituds per a la integració de la competència intercultural a la 
pràctica professional de la infermeria.

-Descriure i analitzar problemàtiques referides al camp de la salut
antropològica, i conèixer eïnes per al disseny i implementació de solucions culturalment 
adeqüades.  

-Valorar les estrategies cultur
sanitaria. 

-Promoure habilitats per a la conducció dels aspectes científico
que aportin elements de resolució davant els reptes plantejats per la diversitat cultural

-Desenvolupar una mirada crítico
hegemònics, entenent la necessitat d’adaptar
reptes pràctics de la professió.

-Identificar les diferents metodologies c
avantatges i els defectes de cada una d’elles.

-Incorporar a la pràctica infermera 

 

 

 

Activitats formatives i metodologia
 

Activitat 

Sessions Plenàries 

Seminaris 

 

Fiançar i aprofundir en el coneixement de les aportacions de l’antropologia a l’àmbit de les 

Identificar els problemes de salut-malaltia-atenció derivats de la diversitat cultural i les 

Conèixer el valor operatiu de les metodologies antropològiques en l’àmbit professional de la 

Desenvolupar habilitats i actituds per a la integració de la competència intercultural a la 
professional de la infermeria. 

Descriure i analitzar problemàtiques referides al camp de la salut-malaltia-atenció en clau 
antropològica, i conèixer eïnes per al disseny i implementació de solucions culturalment 

Valorar les estrategies culturalment apropiades en el procés de planificació de l'atenció 

Promoure habilitats per a la conducció dels aspectes científico-tècnics, socials i conductuals 
que aportin elements de resolució davant els reptes plantejats per la diversitat cultural

Desenvolupar una mirada crítico-constructiva vers els paradigmes científico-tècnics 
hegemònics, entenent la necessitat d’adaptar-los a les noves formulacions teòriques i als nous 
reptes pràctics de la professió. 

Identificar les diferents metodologies científiques usades en la professió, i comprendre els 
avantatges i els defectes de cada una d’elles. 

infermera els principis ètics que guien la professió. 

Activitats formatives i metodologia  

ECTS Metodologia 

0’5 

Classes expositives dirigides a la 
presentació i discussió dels 
continguts centrals del temari. 

G1, G2, G11, G16, G18, G25, 
P4, P7, P8, P11, E11, E13, 
E15

1 

Treballs en grup, activitats 
cooperatives d'aprenentatge, 
anàlisi i presentació de lectures, 
dinamització de debats, estudis de 
cas. 

G1, G2, G10, G11, G18, G25, 
P4, P7, P8, P11, E11, E13, 
E15  

 

 

Fiançar i aprofundir en el coneixement de les aportacions de l’antropologia a l’àmbit de les 

diversitat cultural i les 

Conèixer el valor operatiu de les metodologies antropològiques en l’àmbit professional de la 

Desenvolupar habilitats i actituds per a la integració de la competència intercultural a la 

atenció en clau 
antropològica, i conèixer eïnes per al disseny i implementació de solucions culturalment 

alment apropiades en el procés de planificació de l'atenció 

tècnics, socials i conductuals 
que aportin elements de resolució davant els reptes plantejats per la diversitat cultural. 

tècnics 
los a les noves formulacions teòriques i als nous 

ientífiques usades en la professió, i comprendre els 

Competències 

G1, G2, G11, G16, G18, G25, 
P4, P7, P8, P11, E11, E13, 
E15 

G1, G2, G10, G11, G18, G25, 
P4, P7, P8, P11, E11, E13, 
E15   



 

 

Tutories grupals 

Estudi i Treball autònom 

 

 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s
 

El sistema d'avaluació es planteja
objectius d'aprenentatge. Amb la combinació de diferents activitats d'avaluació s'incentivarà 
l'adquisició de competències formals i reflexives, així com una visió integra
les pràctiques plantejades al llarg del curs.

Els criteris d'avaluació de les diferents activitats seran presentats els primers diers de classe i 
es penjaran a l'aula virtual de l'ESCS a on sempre podran ser consultats per l'alumnat en
de la claredat i la transparència.

En tot cas la relació entre activitats avaluables, percentatge de puntuació ponderada i 
competències avaluades queda especificada sota la següent fòrmula:

 

Activitat avaluadora 

Treball en grup i conducció d'un seminari 
discussió  

Informes de seminari  

Informe de síntesi de l’assignatura  

 

Recuperació: Activitat Avaluadora

 Examen teòric i reflexiu 

 

 

 

 

 

0’5 

Activitats de seguiment i avaluació 
formativa per a orientar sobre 
l'aprenentatge de conceptes, 
habilitats i actituds. 

Orientacions pedagògiques per a 
la millora de l'aprenentatge 
cooperatiu i individual. 

G11, G26, P4, P7, E13

2 

Síntesis reflexiva dels continguts 
generals de l'asignatura, lectures i 
anàlisi de texts, visionat de 
materials audiovisuals, exploració 
de recursos adicionals, preparació 
de les avaluacions 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 
G25, G26, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s 

d'avaluació es planteja amb la intenció d'estimular una assimilació progressiva dels 
objectius d'aprenentatge. Amb la combinació de diferents activitats d'avaluació s'incentivarà 
l'adquisició de competències formals i reflexives, així com una visió integrada dels continguts i 
les pràctiques plantejades al llarg del curs. 

Els criteris d'avaluació de les diferents activitats seran presentats els primers diers de classe i 
es penjaran a l'aula virtual de l'ESCS a on sempre podran ser consultats per l'alumnat en
de la claredat i la transparència. 

En tot cas la relació entre activitats avaluables, percentatge de puntuació ponderada i 
competències avaluades queda especificada sota la següent fòrmula: 

 Ponderació Competències avaluades

Treball en grup i conducció d'un seminari de  40% G1, G2, G10, G11, G16, G18, G25, 
P4, P7, P8, E13

40% G1, G2, G10, G11, G16, G18, G25, 
G26, P4, P7, P8, P11, E11, E13, E15

20% G1, G2, G10, G11, G16, G18, G25, 
G26, P4, P7, P8, P11, E11, E13, E15

Recuperació: Activitat Avaluadora Ponderació Competències Avaluades

100% 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 

G25, G26, P4, P7, P8, P11, 

E11, E13, E15

 

 

G11, G26, P4, P7, E13  

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 
G25, G26, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15 

amb la intenció d'estimular una assimilació progressiva dels 
objectius d'aprenentatge. Amb la combinació de diferents activitats d'avaluació s'incentivarà 

da dels continguts i 

Els criteris d'avaluació de les diferents activitats seran presentats els primers diers de classe i 
es penjaran a l'aula virtual de l'ESCS a on sempre podran ser consultats per l'alumnat en favor 

En tot cas la relació entre activitats avaluables, percentatge de puntuació ponderada i 

Competències avaluades 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, G25, 
P4, P7, P8, E13 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, G25, 
G26, P4, P7, P8, P11, E11, E13, E15 

G10, G11, G16, G18, G25, 
G26, P4, P7, P8, P11, E11, E13, E15 

Competències Avaluades 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 

G25, G26, P4, P7, P8, P11, 

E11, E13, E15 



 

 

Descripció dels continguts  
 

L’assignatura tindrà una estructura modular, conformada per una introducció general, 
de quatre mòduls temàtics especí
doncs fixada segons el següent itinerari
 
Mòdul 1: Introducció a l’Antropologia Mèdica Aplica da. 
reconstrucció del procés d’evolució conceptual, social i científico
l’aproximació de l’Antropologia Mèdica i les Ciències de la Salut. Aquest mòdul es
un format introductori, i serà l’únic que es desenvoluparà a través de sessions plenàries.
 
Mòdul 2: Atenció directe i interculturalitat
Salut Mental. El mòdul s’aproximarà a la realitat dels CSM’s (Centres de Salut Mental), fent 
especial atenció a com la psiquiatria, i sobretot la Infermeria, donen resposta als reptes de la 
diversitat cultural en l’àmbit de la Salut Mental. 
 
Mòdul 3 : Salut internacional, cooperació i interculturalit at
la implementació d’intervencions sociosanitàries pel desenvolupament. Treball a partir de casos 
reals implementats per ONG’s 
 
Mòdul 4: Epidemiologia sociocultural
etnogràfic al registre de la dada epidemiològica. Aproximant
epidemiològics, el mòdul s’aproximarà a les metodologies de recerca pròpies de l’antropologia, 
mostrant la seva utilitat per a complementar
 
Mòdul 5: Antropologia Mèdica Crítica. 
l’observació i anàlisi crític dels processos econòmics, polítics i socio
voltant del procés de salut-malaltia
reflexió sobre l’anomenat «procés de medicalització» a través de l’anàlisi de casos actuals. 
 
Com s’especifica a l’apartat d’activitats formatives, l’assignatura combinarà 
Tot i així hi haurà una clara predominança
temàtic conclourà amb la visita de pro
garantint la connexió dels continguts amb la realitat 
 
Un cop finalitzat el curs, la idea és que l’alumnat hagi rebut la visita de professionals 
d’Infermeria de Salut Mental, d’investigadors qualitatius de l’àmbit de la salut pública, 
educadors/es i promotors/es de la salut, i cooperants intern
desenvolupament sociosanitari
 
 
 

Bibliografia recomanada  
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Allué, Marta (2005) Perder la Piel. Barcelona: Seix Barral

Almeida-Filho, Naomar (2000) La Ciencia Tímida. Ensayos de deconstrucción de la 
Epidemiología. Buenos Aires: Lugar Editorial. 

Boixareu, Rosa, ed. (2003) De l'Antropologia filosòfica a l'Antropologia de la Salut. Barcelona, 
Fundació Blanquerna (ed. castellana, 2007)

 

L’assignatura tindrà una estructura modular, conformada per una introducció general, 
de quatre mòduls temàtics específics. L’organització dels continguts de l’assignatura quedarà 
doncs fixada segons el següent itinerari:  

Mòdul 1: Introducció a l’Antropologia Mèdica Aplica da. El mòdul es centrarà en la 
reconstrucció del procés d’evolució conceptual, social i científico-tècnic, que ha portat a 
l’aproximació de l’Antropologia Mèdica i les Ciències de la Salut. Aquest mòdul es
un format introductori, i serà l’únic que es desenvoluparà a través de sessions plenàries.

Atenció directe i interculturalitat . Antropologia, diversitat cultural i Infermeria de 
Salut Mental. El mòdul s’aproximarà a la realitat dels CSM’s (Centres de Salut Mental), fent 
especial atenció a com la psiquiatria, i sobretot la Infermeria, donen resposta als reptes de la 

ral en l’àmbit de la Salut Mental.  

: Salut internacional, cooperació i interculturalit at. Aportacions de l’antropologia a 
la implementació d’intervencions sociosanitàries pel desenvolupament. Treball a partir de casos 
reals implementats per ONG’s a països d’Amèrica Llatina i Àfrica. 

Epidemiologia sociocultural  i Etnoepidemiologia . Contribucions del mètode 
etnogràfic al registre de la dada epidemiològica. Aproximant-se a la realitat dels registres 
epidemiològics, el mòdul s’aproximarà a les metodologies de recerca pròpies de l’antropologia, 
mostrant la seva utilitat per a complementar amb informació qualitativa els registres estadístics. 

Antropologia Mèdica Crítica. Aproximació als usos de l’antropologia mèdica per a 
l’observació i anàlisi crític dels processos econòmics, polítics i socio-culturals organitzats al 

malaltia-atenció. De forma més concreta, el mòdul convidarà a una 
reflexió sobre l’anomenat «procés de medicalització» a través de l’anàlisi de casos actuals. 

Com s’especifica a l’apartat d’activitats formatives, l’assignatura combinarà 
Tot i així hi haurà una clara predominança del format de seminari. A la vegada, cada mòdul 

amb la visita de professionals provinents dels diferents 
garantint la connexió dels continguts amb la realitat professional.  

Un cop finalitzat el curs, la idea és que l’alumnat hagi rebut la visita de professionals 
d’Infermeria de Salut Mental, d’investigadors qualitatius de l’àmbit de la salut pública, 
educadors/es i promotors/es de la salut, i cooperants internacionals en programes de 
desenvolupament sociosanitari que operen en àrees d’interculturalitat significativa.

Alarcón, AM. (2003) “Salud Intercultural: elementos para la construcción de sus bases 
Chile, vol.131, pp.1061-1065. 
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