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DESCRIPCIÓ

En aquesta matèria s’estudia el concepte de salut pública aplicat a la Logopèdia a través
d’exemples de la màxima actualitat per tal de desenvolupar les competències imprescindibles
en Salut Pública d’un logopeda.
El marc de referència de l’assignatura és força ampli ja que com a professionals sanitaris cal
conèixer els diferents sistemes de salut i la seva gestió, nivells assistencials, el concepte de
salut-malaltia, determinants de salut i models explicatius de la salut-malaltia, la història natural
de la malaltia, nivells de prevenció i estils de vida, així com aspectes de recerca. La recerca i la
seva implicació en Salut Pública serà estudiada a través de l’Epidemiologia de trastorns de la
parla i la veu: concepte, tipus i disseny d’estudis, vigilància epidemiològica, proves
diagnòstiques; així com les bases conceptuals de l’Educació per a la Salut.
▪

L'ASSIGNATURA EN EL CONJUNT DEL PLA D'ESTUDIS

L'assignatura de salut pública forma part de la formació bàsica del pla d’estudis. Aquesta base
de coneixements permet al futur logopeda entendre el funcionament general dels diferents
sistemes de salut essent aquest un dels àmbits més importants de treball. A més el logopeda
com a professional sanitari necessita entendre el concepte general de salut així com tots els
determinants que l’envolten per poder situar en aquest marc les alteracions de les quals n’és el
professional específic.
▪

CAMPS PROFESSIONALS EN QUÈ ES PROJECTA

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per les assignatures
d’avaluació i intervenció de les alteracions específiques. Entendre l’impacte de les alteracions
en el marc de la salut pública és imprescindible per al seu abordatge.
▪

CONEIXEMENTS PREVIS

No es requereixen coneixements previs.
▪

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA MATRÍCULA

Com a prova d'avaluació final, aquesta assignatura té un examen presencial obligatori.
▪

COMPETÈNCIES

Competències

G2. Atendre a les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional
mitjançant actituds innovadores i dinàmiques
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una
forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i
defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
Competències transversals
T1. Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement en totes les seves dimensions,
mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en
l’exigència professional.
Competències específiques
E8. Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari, sociosanitari, així com
en equips uniprofessionals i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració i l'execució de
polítiques d'atenció, i l'educació sobre temes relacionats amb la prevenció i l'assistència
logopèdiques.
E9. Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant
de forma crítica la terminologia, els assajos clínics i la metodologia pròpies de la recerca
relacionada amb la logopèdia.
E13. Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre
problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.
E14. Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics
(processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica
en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
E20. Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació.
E21. Ser capaç de realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i
en l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com en la gestió eficaç de la documentació clínica,
parant atenció especialment en la confidencialitat.
•

RESULTATS D’APRENENTATGE

Explica les diferències i els objectius de la salut pública, la promoció i educació de la salut.
Distingeix les diferents àrees d’intervenció d’educació per a la salut en el àmbit escolar i laboral.
Utilitza el sistema d’informació sanitària epidemiològica i demogràfica.
Avalua de forma global els processos d’aprenentatge portats a terme d’acord a les
planificacions i objectius plantejats i estableix mesures de millora individual.
Aplica els seus coneixements, la comprensió d’aquests i les seves capacitats de resolució de
problemes en àmbits laborals complexes o professionals i especialitzats que requereixen l’ús
d’idees creatives i innovadores.
▪

CONTINGUTS

Bloc 1: Salut Pública
1. Concepte de Salut Pública. Concepte de salut. Història natural de la malaltia. Determinants
de salut.
2. Concepte d'educació sanitària. Camps d'acció. Agents. Formes de modificació de la
conducta.
3. Mètodes d'educació sanitària. Consell.
4. Conceptes de protecció de la salut, promoció de la salut i prevenció.
5. Epidemiologia general de les malalties infeccioses. La cadena epidemiològica. Definicions:
període d'incubació, vector.
6. Esquema general de la prevenció de les malalties infeccioses. La prevenció de les malalties
infeccioses en la pràctica. Els riscos per al professional. El risc per al pacient.
7. Conceptes generals de les immunitzacions. Definició d'immunització activa i passiva.
Definició de vacuna. Classificació.
8. Epidemiologia general de les malalties cròniques. Epidemiologia i prevenció dels trastorns de
la parla, la veu.
9. Epidemiologia i prevenció dels trastorns de funcions orals no verbals com la deglució,
llenguatge oral i escrit, sordeses, i altres formes de comunicació.
10. Estils de vida i salut .
11. Intervencions davant el tabaquisme per part dels professionals de la salut: les quatre "A".
Escales utilitzades en el diagnòstic del tabaquisme. Tractament del tabaquisme.
12. Programes de salut comunitària. Definició, estructura i avaluació.
Bloc 2: Epidemiologia
1. Definició del concepte d'Epidemiologia. Definició de mesures de freqüència, mesures de
Incidència, Prevalença i taxes corresponents.
2. Planificació de la investigació. Estructura d'un protocol. Concepte i definició d'hipòtesis i
d'objectius (principals i secundaris).
3. Classificació d'estudis epidemiològics. Estudis descriptius.
4. Estudis analítics: Cas-control.
5. Estudis analítics: cohorts.
6. Estudis experimentals: Assaig clínic.
7. Mesures d'associació i impacte.
8. Biaixos i causalitat.
9. Demografia estàtica.
10. Demografia dinàmica.
11. Bioètica en l'àmbit de recerca.
12. El consentiment informat. Paper dels Comitès ètics: assistencials (CEA) i de recerca clínica
(CEIC).
Bloc 3: Gestió sanitària
1. Models sanitaris i polítiques sociosanitàries.
2. El model sanitari català.
3. Assistència sanitària pública versus privada.
4. Gestió sanitària. Anàlisi de costos en el sistema sanitari.
5. Qualitat assistencial.
▪

CONSULTA DELS MATERIALS DE QUÈ DISPOSA L'ASSIGNATURA

Materials

Format

Material d’autor

pdf

▪

MATERIALS I EINES DE SUPORT
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INFORMACIONS SOBRE L'AVALUACIÓ A LA UVIC-UCC

La Normativa acadèmica de la UVic-Ucc disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el
treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis
fets.
La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de
l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.
L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria
d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que
es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui
perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o
d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta
irregular.
La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar
l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo
és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).
Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals
presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i
la informació relatius al cas.
D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i
l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.
La UVic-Ucc habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les
seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.
•

CONSULTA DEL MODEL D'AVALUACIÓ

El model d’avaluació de l’assignatura és AC+ Prova de síntesi (PS).
Aquesta modalitat d'avaluació, es basa en l'adquisició progressiva de competències, a través
de la realització de diferents activitats d'avaluació (PACs). Si se supera l'AC, caldrà fer una
prova de síntesi presencial sense materials. La durada de la prova serà d'una hora.
En la PS es plantejaran preguntes relacionades amb els continguts de les unitats didàctiques i
amb les activitats de l'AC (PACs) realitzades pels estudiants. L'objectiu és avaluar l'adquisició
de les competències de l'assignatura.

