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Informació general de l'assignatura

Denominació SALUT, VULNERABILITAT I DEPENDÈNCIA

Codi 101716

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Treball Social 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

2 1

Coordinació MIRANDA RUCHE, FRANCISCO JAVIER

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i/o castellà
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MIRANDA RUCHE, FRANCISCO
JAVIER

xavier.miranda@udl.cat 7,8

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer i comprendre les relacions entre salut i situació social de les persones, el sistema de gènere, la
cultura i el cicle vital.
Identificar i avaluar les necessitats socials relacionades amb els problemes de salut, la seva repercussió en
la vida de les persones i les estratègies d’atenció i recolzament pertinents en cada situació, amb especial
referència a col·lectius vulnerables i a les discapacitats, la dependència, la salut mental i les addiccions.
Reconèixer factors psicosocials que intervenen en els processos de salut/malaltia que requereixen d’atenció
i recolzament de treball social.
Dissenyar una intervenció individual, familiar, grupal i/o col·lectiva segons el nivell assistencial de salut

Competències

Capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi
Comunicació oral i escrita en la llengua materna
Resolució de problemes i presa de decisions
Aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves
Afavorir el respecte als drets fonamentals de la igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets
Humans i als valors propis d’una cultura de pau i valors democràtics.
Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat
Dominar el conjunt de recursos i serveis del benestar i saber com determinar la seva idoneïtat en funció de
les circumstàncies .

Continguts fonamentals de l'assignatura

Mòdul 1. La salut des d’una perspectiva social

Tema 1. Introducció i caracterització de la perspectiva social.

Tema 2. Desigualtat social i estats de salut.

Tema 3. Vulnerabilitat i determinants de la salut.

Tema 4. Marc institucional i organitzatiu en l’atenció a la salut.

 

Mòdul 2. Intervenció del treball social en salut

Tema 5. Desenvolupament del treball social en salut i en l’àmbit sanitari.

Tema 6. Metodologia d’intervenció.

Tema 7.Intervenció amb col·lectius específics.

Tema 8. Salut comunitària.
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Eixos metodològics de l'assignatura

Exposicions teòriques per part del professor.

Presentacions per part de l'alumnat.

Realització d'activitats i casos pràctics a l’aula

Lectura d’articles i llibres relacionats amb la matèria i/o visualització de materials

Debats/ discussió a l’aula a partir de casos o lectures proposades

Estudi i preparació de proves.

Tutories.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

SETMANA CONTINGUTS OBJECTIUS ACTIVITAT AVALUACIÓ

1 - 7
 
 

Mòdul 1. La salut des
d’una perspectiva social

1. Introducció i
caracterització de
la perspectiva
social.

2. Desigualtat social
i estats de salut.

3. Vulnerabilitat i
determinants de
la salut.

4. Marc institucional
i organitzatiu en
l’atenció a la
salut.

Conèixer i comprendre les
relacions entre salut i
situació social de les
persones, el sistema de
gènere, la cultura i el cicle
vital.
Identificar i avaluar les
necessitats socials
relacionades amb els
problemes de salut, la seva
repercussió en la vida de
les persones i les
estratègies d’atenció i
recolzament pertinents en
cada situació, amb
especial referència a
col·lectius vulnerables i a
les discapacitats, la
dependència, la salut
mental i les addiccions.
Reconèixer factors
psicosocials que
intervenen en els
processos de salut/malaltia
que requereixen d’atenció i
recolzament de treball
social.
Dissenyar una intervenció
individual, familiar, grupal
i/o col·lectiva segons el
nivell assistencial de salut

Exposicions teòriques
per part del professor.
 
Presentacions per part
de l'alumnat.
 
Realització d'activitats
i casos pràctics a l’aula
 
Lectura d’articles i llibres
relacionats amb la
matèria i/o visualització
de materials
 
Debats/ discussió a l’aula
a partir de casos o
lectures proposades
 
Estudi i preparació de
proves.
 
Tutories.
 

Prova escrita
individual del mòdul
I
 
Participació en les
activitats
d’avaluació
continudada
 
Informe de salut
comunitària

8 - 15
 

Mòdul 2. Intervenció del
treball social en salut

1. Desenvolupament
del treball social
en salut i en
l’àmbit sanitari.

2. Metodologia
d’intervenció.

3. Intervenció amb
col·lectius
específics.

4. Salut comunitària.

Prova escrita
individual del mòdul
II
 
Participació en les
activitats
d’avaluació
continudada
 
Informe de salut
comunitària
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Sistema d'avaluació

Modalitat d'avaluació continuada:

a) Prova escrita individual vinculada al Mòdul I (25%). Data: 24.11

b) Prova escrita individual vinculada al Mòdul II (25%). Data: 26.01

c) Treball en grup: Informe de salut comunitària (25%). Data límit de lliurament del treball: 04.12. Dates
d’exposicions: del 15.12 al 22.12

d) Participació activa i fonamentada en les diverses activitats d’avaluació continuada (25%). Dates: al llarg de tot
el curs.

 

Modalitat d'avaluació alternativa:

L’estudiant tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua a l’inici del semestre i acollir-se a l'avaluació alternativa.
Per fer-ho, haurà de presentar en el termini fixat la documentació justificativa que se li indiqui des de la Secretaria
del centre. En el cas que li sigui aprovada, aquesta modalitat inclou:

a) Prova escrita individual del dossier de lectures I (37,5%). Data: 24.11

b) Prova escrita individual del dossier de lectures II (37,5%). Data: 26.01

c) Treball individual: Informe de salut comunitària (25%). Data límit de lliurament del treball: 04.12.

 

En ambdues modalitats es considerarà superada la matèria quan s'obtingui una qualificació numèrica final de 5.
Les proves superiors a un 30% es podran recuperar. La qualificació de "no presentat" s’aplicarà sempre que
l'alumne hagi realitzat un percentatge de menys del 30% de les activitats d'avaluació de l'assignatura. En el cas
que hagi realitzat un 30% o més de les activitats d'avaluació, es posarà en l'acta la qualificació que li correspongui
(Acord de les comissions de graus i màsters de la FEPTS, 27 de gener, 2021). 
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