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Prerequisits
No hi ha prerequisits oficials. Es recomana haver assolit les competències de les assignatures
de “Educació per a la Salut”, “Ciències socials i salut” i “Salut Pública”.

Contextualització i objectius
Aquesta assignatura és optativa i està planificada en el setè semestre del grau d’Infermeria.
S’imparteix de manera simultània als itineraris “Cures infermeres específiques en l’àmbit de la
cardiologia” i “Cures infermeres específiques en l’àmbit de l’oncologia”.
La finalitat principal d’aquesta assignatura és explicar i analitzar, des de l’antropologia de la
salut, la relació de la lògica social que fonamenta els diferents comportaments i la cultura vers
la malaltia cardíaca i/o oncològica. És a dir, entendre des de la mirada antropològica,
l’empowerment de la persona, el seu sistema de comunicació, organització social, accions
quotidianes i la forma com construeix els mètodes i estratègies per solucionar el problema de la
malaltia cardíaca i oncològica.
Objectius d’aprenentatge de l’assignatura.
1. Descriure l’impacte de la globalització en el desenvolupament de les malalties
oncològiques i/o cardíaques en l’àmbit socioeconòmic.
2. Analitzar els aspectes socioculturals que intervenen en la persona amb la malaltia
oncològica i/o cardíaca.
3. Descriure el significat i la percepció de les manifestacions i factors de risc de la malaltia
oncològica i/o cardíaca en relació a factors culturals, gènere, sistemes de creences,
estructura social i causalitat.
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Competències i resultats d’aprenentatge
Competència
CE4. Demostrar que compren el comportament
interactiu de la persona en funció del gènere, grup
o comunitat, dintre del seu context social i
multicultural

Resultats d’aprenentatge
CE4.33. Enumerar les diferents manifestacions dels
problemes cardíacs segons gènere, cultura i ètnia
CE4.34. Identificar i utilitzar els elements que
afavoreixen o contribueixen a desenvolupar qualitat
de vida en les persones que pateixen aquesta
malaltia en el seu context social, cultural, familiar i
individual
CE4.35. Enumera les diferents vivències de la
malaltia oncològica, segons gènere, cultura i ètnia
CE4.36. Analitzar la repercussió de la malaltia
oncològica en l’àmbit social, familiar i individual

Continguts
MÓDUL 1. Antropologia de la Salut
1. Competència cultural infermera. Cures infermeres transculturals.
2. Elements socioculturals que intervenen en el desenvolupament de la malaltia cardíaca i/o
oncològica.

MÓDUL 2. Antropologia i malaltia oncològica i/o cardíaca.
3. Impacte de la globalització en el desenvolupament de les malalties oncològiques i/o
cardíaques en l’àmbit socioeconòmic.
4. Manifestacions i factors de risc de la malaltia oncològica i/o cardíaca en relació a factors
culturals, de gènere, sistemes de creences, estructura social i causalitat.
5. Atenció d’infermeria a la persona amb problemes oncològics i/o cardíacs en una societat
plural i multicultural. Minories ètniques.

Metodologia
El plantejament metodològic de l’assignatura parteix de considerar que el protagonista en el procés
d’ensenyament aprenentatge és l’estudiant. L’estudiant ha de ser actiu i autònom en tot el procés i
la professora dona suport a l’estudiant aportant la informació i els recursos necessaris per a que es
doni l’aprenentatge.
Activitat dirigida:
L’assignatura disposa d’un únic grup de teoria.
El desenvolupament teòric del tema es compagina amb activitats a l’aula, de caire més pràctic
(individuals i/o en grup), per tal de consolidar els continguts teòrics i assolir les competències de
l’assignatura. Els treballs s’entreguen en suport paper i informàtic.
Per tal d’afavorir la participació activa, es proporciona als alumnes articles i enllaços d’ampliació de
coneixements.
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Activitat supervisada:
Treball grupal tutoritzat elaborat a partir de les activitats en l’aula, que s’entrega en format paper i
informàtic i es realitza presentació oral. Les tutories es realitzen de forma presencial o per via
electrònica.
Les tutories, de caràcter presencial o per via telemàtica permeten acompanyar i seguir a l’alumne
durant tot el procés.

Activitats formatives
Activitat
Tipus: Dirigides
Classes teòriques:

Hores

ECTS

22.5

0,90

3

0,12

0.75

0,03

45

1,80

Resultats d’aprenentatge
CE4.33, CE4.34, CE4.35, CE4.36

Tipus: Supervisades
Treball grupall
Tutories:
Tipus: Autònomes
Estudi i anàlisi de
documents i articles

CE4.33, CE4.34, CE4.35, CE4.36

CE4.33, CE4.34, CE4.35, CE4.36

Avaluació
Avaluació continuada
L'objectiu és verificar l'evolució i progrés de l'aprenentatge dels estudiants.
Es porta a terme al llarg del quart semestre del títol de grau i consisteix en:
a) Una prova de contingut
b) Elaborar un treball en grup
c) Realitzar una presentació oral
Lliurament dels treballs:
Es podrà lliurar fins a les 24 hores del dia programat com a data de lliurament, la qual es concretarà
el primer dia de classe i és obligatori presentar tots els treballs seguint les normatives de
presentació de l'EUI Sant Pau, en cas contrari no hi ha correcció dels mateixos i es comptabilitza
amb un zero. Fora de les dates establertes per al lliurament no s'accepta cap activitat.
La qualificació de l'assignatura en l'avaluació continuada, ve donada per la mitjana aritmètica de les
activitats avaluatives proposades. S'aprova amb un 5 sobre 10.
Perquè l'avaluació tingui validesa amb la nota qualificada s'han de realitzar totes les activitats
proposades.
Qualificació:
- 0 a 4,9: Suspens
- 5,0 a 6,9: Aprovat
- 7,0 a 8,9: Notable
- 9,0 a 10: Excel·lent
Activitat de recuperació:
Es proposa una activitat de recuperació per a aquells estudiants que han estat avaluats prèviament
pel conjunt d'activitats avaluatives amb un pes mínim de 2/3 parts de la qualificació total, i han
obtingut una nota final entre 3,5 i 4,9 sobre 10 .
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El professor pot excloure del procés de recuperació aquelles activitats que, per la seva naturalesa,
consideri que no són recuperables, com és la presentació oral a classe.
Instruments d'avaluació:
Aquesta prova consisteix en una activitat avaluativa, a determinar pel professor, que inclourà
l'activitat o activitats amb una qualificació inferior a 5 i es realitzarà en el període establert a aquest
efecte.
La qualificació final de l'assignatura passarà a ser un aprovat (5,0).
Un cop superada l'assignatura, aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació.
No avaluat
Quan l’estudiant no hagi aportat prou evidències que permetin una qualificació global de
l’assignatura, en l’acta es consigna la qualificació com a “no avaluat”.
És motiu de manca d’evidències suficients si l’estudiant no ha participat en cap activitat de
l’avaluació continuada.
Revisió d’exàmens i proves
Una vegada publicada la nota final, els exàmens i les proves poden ser revisades per l’estudiant en
el període determinat per la "revisió d’examen". No s’accepten sol·licituds de revisió en dates fora
del límit establert.

Activitats d’avaluació
Activitat
Activitat Supervisada
Prova escrita teòrica

Activitat Dirigida
Treball grupal
Presentació oral
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Pes

Hores

ECTS

50%

1,88

0’075

40%
10%

1,5
0,36

0,06
0,015

Resultats d’aprenentatge

CE4.33, CE4.34, CE4.35, CE4.36
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