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Presentació de l’assignatura  

La Salut Pública s’ha definit per “tot allò que nosaltres, com a societat, fem 

col·lectivament per assegurar les condicions en que la població podrà gaudir de 

salut”. En aquest sentit, la seva finalitat es  protegir la salut a nivell poblacional 

mitjançant la promoció i prevenció de la salut i d’estils de vida saludables i el 

tractament i rehabilitació de les malalties.  

El model de Salut Pública ha anat evolucionant al llarg dels anys i això ha 

impulsat  el desenvolupament de diferents estratègies per satisfer les necessitats 

de salut de la població, així com el recolzament de la gestió i desenvolupament 

del sistema i dels serveis sanitaris. Això ha contribuït  a que els equips de salut 

esdevinguin el nucli de referència de l’Atenció Familiar i Comunitària. 

Per poder afrontar les arrels dels problemes reals que ha de combatre la Salut 

Pública, son necessàries accions estructurals i educatives amplies dirigides a tota 

la població.  Els principals aspectes que afecten a la Salut Pública son l’increment 

en les expectatives i demandes dels ciutadans, l’envelliment i dependència de la 

població, els avenços tecnològics, els canvis en el model clàssic d’estructura 

familiar, la integració de noves cultures, les conductes relacionades amb estils de 

vida insaludables i la major prevalença de problemes de salut mental.  

En tot aquest procés es requereix de l’empoderament de les persones mitjançant 

l’educació. La necessitat urgent d’aquestes accions educatives justifica la 

importància de la infermera/infermer, que actua com a agent de salut fonamental i 

que ha de comptar amb la capacitat crítica i la competència suficients per assumir 

aquestes responsabilitats. I per poder engegar diferents iniciatives és 

imprescindible un coneixement profund de les particularitats del sistema sanitari 

català i espanyol respecte a d’altres sistemes sanitaris internacionals.  

Requisits previs 

No son necessaris. 

 



   

 

 

 

Competències adquirides  

Les competències que l’alumne adquireix en aquesta assignatura es presenten a 

continuació, diferenciades en bàsiques, transversals,generals i específiques: 

Competències generals: 

G2. Capacitat per a l’organització i la planificació 

G3. Coneixement bàsic general. 

G21. Capacitat d’aprenentatge. 

G26. Habilitat pel treball autònom 

Competències específiques: 

P8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el 

consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la 

manera com viuen el seu procés de salut-malaltia. 

P9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocura, donant suport al manteniment de 

conductes preventives i terapèutiques. 

P15.Treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en què s’estructuren de 

manera uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i l’altre personal de les 

organitzacions assistencials.  

P16. Conèixer els sistemes d’informació sanitària. 

E15.Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de 

gènere per capacitar l’estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l’assistència i la 

rehabilitació de les víctimes d’aquesta forma de violència.  

E21.Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a 

desenvolupar per proporcionar una cura integral d’infermeria a l’individu, la família i la 

comunitat. 

E22. Comprendre la funció, les activitats i l’actitud cooperativa que el professional ha 

de desenvolupar per proporcionar una cura integral d’infermeria a l’individu, la família i 

la comunitat. 



   

 

 

E23. Promoure la participació de les persones i grups en el seu procés de salut i 

malaltia. 

E24. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l’entorn, per 

atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d’una 

comunitat. 

E25. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut 

d’individus i grups. 

E26. Aplicar els mètodes i procediments necessaris per identificar els problemes de 

salut més rellevants en una comunitat. 

E27. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les 

possibles causes de problemes de salut. 

E48. Conèixer el sistema sanitari espanyol. 

Resultats d’aprenentatge  

L’alumne, al final de la matèria, ha de ser capaç de: 

1. Conèixer els serveis de salut i socials d’atenció a les persones. 

2. Distinguir els models i nivells d’atenció a les persones. 

3. Conèixer les activitats a desenvolupar per a la cura de les persones, families i 

comunitat. 

4. Identificar les habilitats requerides pel treball en equip. 

5. Seleccionar les habilitats per a la promoció de la participació de les persones i 

grups en el procés salut-malaltia. 

6. Comprendre el concepte i evolució de la salut pública. 

7. Conèixer els factors que condicionen la salut de les persones, families i 

comunitat. 

8. Conèixer les fases de l’Estudi de Salut de la Comunitat com a mètode pel 

diagnòstic de salut de la mateixa. 

9. Identificar els sectors socials d’interés per a la salut: sanitaris, educatius,... 

10. Conèixer el rol infermer en els diversos àmbits de l’atenció a la salut. 



   

 

 

Activitats formatives i metodologia 

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 s’hi 

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. 

 

 

 

 

 

 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

Sessions teòriques 1,5 
Classes magistrals per analitzar, discutir i 

clarificar els continguts, discussió de lectures 

G3 

P8,P9,P15,P16 

E21, E22, E23, E48 

Seminaris 0,4 

Treball en grup per a l’estudi de 

casos/situacions. 

Aprenentatge cooperatiu.  

Preparació i exposició oral 

E24, E25, E26, E27 

P8,P9,P15,P16 

Tutories grupals 0,2 

Activitats de seguiment i avaluació formativa per 

orientar sobre aprenentatge de conceptes, 

habilitats i actituds.  

Orientacions pedagògiques per millorar 

l’aprenentatge cooperatiu i individual. 

G3, G21 

Treball autònom 4 

Lectures de textos recomanats, articles, 

guies,... 

Preparació dels temes pel treball en grup i per 

l’exposició dels mateixos. 

Estudi dels continguts treballats en la matèria. 

Preparació de l’avaluació. 

G2, G26 

P8, P9, P15, P16 

E21, E22,E23,E48 



   

 

 

 

Sistema d’avaluació de l’adquisició de les competèn cies  

L’avaluació de les competències és continuada, a través de diferents eines per valorar 

la consecució de cada una de les competències necessàries per superar la matèria. 

L’avaluació de les competències específiques es farà mitjançant una prova escrita 

parcial y una altra global del contingut de la matèria i la presentació, oral i escrita, de 

treballs individuals o en grup. 

L’avaluació de les competències genèriques es farà de manera continuada durant les 

sessions plenàries i els seminaris a través de la presència, la implicació, les 

aportacions als debats, la qualitat de les exposicions i el desenvolupament dels treballs 

en equip. 

Les característiques de les diferents activitats d’avaluació s’exposaran el primer dia de 

classe i es penjaran a l’aula virtual a fi que els alumnes puguin gestionar el seu 

aprenentatge. Concretament, les activitats d’avaluació, amb les competències 

avaluades i el seu pes en la nota final de l’assignatura es presenten a la taula següent: 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

Treballs en grup  20% 

G2, G3, G14, G23, G26, P16, E27 

Treballs individuals  10% 

Examen parcial 20% G3, G21, P16, E21, E22, E25, E48 

Examen final  50% G3, G21, P16, E21, E22, E25, E48 

 

Cal obtenir com a mínim una qualificació de 5 en l’examen final per calcular la nota 

final. 

Segons estableix l’article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per 

l’alumne es quantificaran en funció de l’escala numèrica de 0 a 10, amb la 

corresponent qualificació qualitativa: suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula 

d’honor. 

 



   

 

 

 

Activitat avaluadora en període de 

recuperació* 
Ponderació Competències avaluades 

 Examen  100% G3, G21, P16, E21, E22, E25, E48 

 

* D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha 

suspès  l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la 

recuperació. 

Descripció dels continguts  
 

Bloc 1 

Tema 1. Evolució del concepte de salut. La salut com a procés dinàmic 

Tema 2. Multifactorialitat de la salut, multicausalitat dels problemes de salut. 

Tema 3. Els factors determinants de la salut de les persones, les famílies i la 

comunitat. 

Tema 4. Protecció de la Salut 

Tema 5. Els conceptes de promoció, prevenció i rehabilitació. 

Bloc 2 

Tema 6. El concepte i l’evolució de la Salut Pública a Espanya. 

Tema 7. Organització dels nivells d’atenció sanitària a Europa. 

Tema 8. Els diferents models de sistemes de salut. Sistema Nacional de Salut. 

Tema 9. El marc legislatiu del Sistema Sanitari Espanyol. 

Tema 10. El Model Sanitari Català. 

Tema 11. Nivells d’atenció: Atenció Primària, especialitzada, sociosanitària i salut 

mental. 

Tema 12. Pla de Salut de Catalunya 

Bloc 3 

Tema 13. El rol de la infermera en els diferents sectors de l’atenció a la salut. 

Tema 14. L’Atenció Primària de Salut i el professional d’infermeria. 

Tema 15. Cures infermeres: des de la salut fins a la malaltia 

Tema 16. Organització Mundial de la Salut. Organitzacions no governamentals. 
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