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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10556 - Salut Internacional i Cooperació al Desenvolupament
Crèdits 1 presencials (25 hores) 4 no presencials (100 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Berta Artigas Lelong

berta.artigas@uib.es

13:00h 14:00h Dilluns 26/09/2011 30/07/2012 Beatriu

Pinós nº 18

Miguel Bennasar Veny

miquel.bennasar@uib.es
12:00h 15:00h Dimarts 26/09/2011 23/09/2012 C-203

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster U. de Ciències Socials Aplicades a l'Atenció
Sociosanitària

Postgrau Postgrau

Contextualització

L'assignatura Salut Internacional i Cooperació al Desenvolupament forma part del Master Oficial en Ciències
Social Aplicades a l'Atenció Sanitaria de la UIB pel curs 2010-2011.

Aquesta assignatura s'imparteix a 2º curs del Master. I es preten que l'alumnat adquireixi una vissió global
del estat de salut en el mon, per tal d'identificar-hi diferencies i desigualtats d'acces als serveis de salut.

Els seus descriptors son:

Característiques i situació de la salut internacional i el desenvolupament en el món. Factors de desigualtat
econòmics, socials, polítics i de salut en el món. Importància de la cultura en la salut de les poblacions.
Diferents pràctiques de salut. La globalització de la salut. Indicadors de desenvolupament humà. Influència
dels processos migratoris en la salut. Accessibilitat i equitat dels serveis de salut. Diferents intervencions i
projectes de desenvolupament en matèria de salut als països del sud. Situació de la cooperació internacional
al desenvolupament. Estratègies de desenvolupament en matèria de salut. La interculturalitat en l'atenció a
la salut.

Els continguts de l'assignatura estan relacionats amb altres del master com: Antropologia i Complexitat i
Atenció Sociosanitària i Cultura.

Els objectius de la assignatura son el següents:

- Conèixer els factors que han influït en la configuració de la salut internacional.
(Competències Específiques:1,2; Competències Generals: 1,3,4,5)



Universitat de les
Illes Balears

Guia docent

Any acadèmic 2011-12

Assignatura 10556 - Salut Internacional i

Cooperació al Desenvolupament

Grup Grup 1, 2S

Guia docent B

Idioma Català

2 / 8

Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

- Descriure la situació de salut en el món i analitzar els seus determinants per explicar i entendre la diversitat
cultural dels diferents països entorn a la mateixa.
(Competències Específiques:4, 5, 6, 7; Competències Generals: 1,2,3,4,5, 6)
- Conèixer els diferents models teòrics que s'utilitzen per explicar el procés de salut i malaltia.
(Competències Específiques: 3,4,5; Competències Generals: 1,2,3,4)
- Descriure la situació actual de la cooperació al desenvolupament.
(Competències Específiques:10, 11; Competències Generals: 1,2,3,4, 7)
- Identificar les prioritats en salut definides a la declaració del mil·leni en els països en vies de
desenvolupament.
(Competències Específiques:7, 9; Competències Generals: 1,2,3,4,7)
- Definir estratègies que afavoreixin la cooperació al desenvolupament eficaç en matèria de salut en un marc
d'interculturalitat.
(Competències Específiques:10, 11, 12; Competències Generals: 1,2,3,4, 5, 6, 7)
- Analitzar els diferents projectes de cooperació al desenvolupament en matèria de salut.
(Competències Específiques:10,11; Competències Generals: 1,2,3,4, 5, 6, 7)
- Planificar cures infermeres en el marc de la interculturalitat
(Competències Específiques:10,11; Competències Generals: 1,2,3,4, 5, 6, 7)

Requisits

Competències

Específiques

1. L'alumnat serà capaç de: 1. Comprendre el concepte de salut internacional, desenvolupament,
globalització, desigualtats i cooperació. 2. Revisió de l'evolució històrica de la salut internacional i de
la cooperació al desenvolupament. 3. Conèixer els diferents models teòrics explicatius en el procés
de salut i malaltia. 4. Reconèixer la importància de la cultura en la salut. 5. Comprendre els diferents
paradigmes en l'atenció a la salut i a la malaltia. 6. Conèixer l'etiologia dels diferents problemes de
salut en el món. 7. Identificar les principals causes de la globalització a la salut de les poblacions. 8.
Conèixer les característiques generales de les desigualtats en salut en el món. 9. Descriure i entendre la
situació actual de salut en el món, així com identificar el seus determinants. 10. Analitzar la magnitud
dels problemes de salut a escala internacional i sobre les tendències i situació actual de la cooperació
en matèria de salut. 11. Adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar projectes de cooperació en
matèria de salut als països del sud. 12. Adquirir les habilitats necessàries per donar cures infermeres
adaptades a la cultura dels diferents usuaris..

Genèriques

1. L'alumnat serà capaç de: 1. Capacitat per a realitzar una recerca d'informació, anàlisi i síntesi de la
mateixa relacionada amb la temàtica objecte d'estudi. 2. Capacitat de generar idees, iniciar projectes
i definir el context i les variables que intervenen. 3. Capacitat crítica y autocrítica. 4. Capacitat per
interrelacionar la informació amb altres matèries i conceptes. 5. Capacitat per treballar en equip,
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amb iniciativa i esperit emprenedor. 6. Destresa oral per a la defensa de les troballes obtingudes. 7.
Habilitats per treballar en un context internacional..

Continguts

Continguts temàtics
TEMA 1. SALUT INTERNACIONAL I DESENVOLUPAMENT.

1.1.- Concepte de salut internacional.
1.2.- Concepte i indicadors de desenvolupament.
1.3.- Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).

1.4.- Antecedents històrics, polítics i econòmics de les desigualtats Nord- Sud.
1.5.- Desigualtats en salut en un món globalitzat.

1.6.- Principals problemes de salut en el món.

TEMA 2. CULTURA I SALUT.
2.1.- Valors i practiques de salut.
2.2.- Dimensions socioculturals del procés de salut i malaltia.
2.3.- Les practiques de salut tradicionals.
2.4.- Diferents paradigmes enfront la salut i la malaltia.

TEMA 3. IMMIGRACIÓ I SALUT.
3.1.- Globalització i salut.
3.2.- Processos migratoris i salut.
3.3.- Dret, equitat i accés als serveis de salut i tractaments.

TEMA 4. PROGRAMES I INTERVENCIONS EN SALUT EN ELS PAÏSOS DEL SUD.
4.1.- Lluita enfront les malalties oblidades.
4.2.- Nous problemes de salut i malalties emergents.
4.3.- Accés als medicaments
4.4.- Anàlisi de projectes de cooperació pel desenvolupament en matèria de salut en els països
del Sud.

TEMA 5. LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT.
5.1.- La cooperació al desenvolupament: concepte, evolució i tipus.
5.2.- Agents de cooperació.
5.3.- Codis ètics en la cooperació al desenvolupament.
5.4.- Organismes internacionals, nacionals i autonòmics de la cooperació al desenvolupament.
5.5.- Ajuda oficial i finançament del desenvolupament.
5.6.- La cooperació universitària al desenvolupament. Projectes des de la UIB.

TEMA 6. ESTRATEGIES DE DESENVOLUPAMENT RELACIONADES AMB LA SALUT.
6.1.- Educació pel desenvolupament.
6.2.- La sobirania alimentaria.
6.3.- Gènere i desenvolupament.
6.4. El coodesenvolupament.

TEMA 7. REPTES DE LES CURES INFERMERES ENFRONT A LA SALUT
MULTICULTURAL I EL DESENVOLUPAMENT.

7.1.- La transculturalitat de les cures infermeres.
7.2.- Diàlegs interculturals en salut.
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7.3.- Formació dels professionals d'infermeria en competències culturals.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Es fara una exposició al grup per tal de generar debat i participació entre
l'alumnat.

Seminaris i tallers Anàlisi de diferents
tipus de projectes
de cooperació
internacional a
ldesenvolupament
en matèria de salut

Grup mitjà 2 (X) Identificar els diferents tipus de cooperació al desenvolupament així com
les diferents estructures d'un projecte i el llenguatge especific de la matèria
de cooperació al desenvolupament

Altres Conferències Grup gran (G) Mitjançant l'aportació persones expertes en les diferents tematiques que
configuren la guia docent es preten

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Lectura d'articles i
documents

Es preten que l'alumne/a de manera autònoma sigui capaç d'aprofundir amb els
coneixements de la matèria.

Estudi i treball
autònom en grup

Anàlisi de la Cooperació
Internacional al
Desenvolupament

- Reflexionar sobre la política de cooperació al desenvolupament del Estat Espanyol.
- Identificar les línees estratègiques de la política de cooperació al desenvolupament. -
Anàlisi dels punts convergents de les prioritats sectorials, horitzontals, multisectorials
i geogràfiques entre la política de cooperació al desenvolupament estatal i la
descentralitzada.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Vídeo-fòrum Es preten fomentar el debat i la discussió grupal a través del visionat d'una pel·lícula
relacionada amb la matèria.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 25 1 20

Classes teòriques Classes magistrals 16 0.64 12.8

Total 125 5 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Seminaris i tallers Anàlisi de diferents tipus de projectes

de cooperació internacional a

ldesenvolupament en matèria de salut

4 0.16 3.2

Altres Conferències 5 0.2 4

Activitats de treball no presencial 100 4 80
Estudi i treball autònom individual Lectura d'articles i documents 65 2.6 52

Estudi i treball autònom en grup Anàlisi de la Cooperació Internacional

al Desenvolupament

30 1.2 24

Estudi i treball autònom individual o en grup Vídeo-fòrum 5 0.2 4

Total 125 5 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Classes magistrals

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Es fara una exposició al grup per tal de generar debat i participació entre l'alumnat.

Criteris d'avaluació Comprendre els plantejaments teòrics exposats. Capacitat de reflexió, anàlisi i síntesi. Desenvolupar i

demostrar habilitats per donar cures infermeres a una població multicultural.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Anàlisi de diferents tipus de projectes de cooperació internacional a ldesenvolupament en matèria
de salut

Modalitat Seminaris i tallers

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Identificar els diferents tipus de cooperació al desenvolupament així com les diferents estructures d'un

projecte i el llenguatge especific de la matèria de cooperació al desenvolupament

Criteris d'avaluació

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A
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Conferències

Modalitat Altres

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Mitjançant l'aportació persones expertes en les diferents tematiques que configuren la guia docent es preten

Criteris d'avaluació

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Lectura d'articles i documents

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Es preten que l'alumne/a de manera autònoma sigui capaç d'aprofundir amb els coneixements de la matèria.

Criteris d'avaluació

Percentatge de la qualificació final: % per l'itinerari A

Anàlisi de la Cooperació Internacional al Desenvolupament

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció - Reflexionar sobre la política de cooperació al desenvolupament del Estat Espanyol. - Identificar les

línees estratègiques de la política de cooperació al desenvolupament. - Anàlisi dels punts convergents

de les prioritats sectorials, horitzontals, multisectorials i geogràfiques entre la política de cooperació al

desenvolupament estatal i la descentralitzada.

Criteris d'avaluació

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Vídeo-fòrum

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Es preten fomentar el debat i la discussió grupal a través del visionat d'una pel·lícula relacionada amb la

matèria.

Criteris d'avaluació Capacitat d'elaborar informes després d'una recerca bibliogràfica i reflexió de grup.

Percentatge de la qualificació final: % per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

AECID. Pla Director de la Cooperació Espanyola 2009-2012
AECID. Estrategia de Salud de la Cooperació Espanyola
Alberdi RM, Artigas B, Bennasar M. Demanda de cuidados en una sociedad multicultural. Metas de Enferm
jun 2006; 9(5): 62-68.
Artigas Lelong, Berta. Cultura i valors relacionats amb la salud i les seves pràctiques. En: Áreas de la
Cooperación. Módulos 13, 14 i 15 del Curso de Cooperación para el Desarrollo. Palma: Universitat de les
Illes Balears, 2006.
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Artigas-Lelong, Berta; Bennasar Veny, Miguel. La salud en el s. XXI: El reto de los cuidados multiculturales.
Index de Enferm 2009; 18(1):42-46.
Artigas B, Bennasar M (2007). La mediació intercultural: una necessitat en l'assistència sanitaria en la familia
immigrant. En: La Salut Mental i la Dona. Palma: Societat Científica Médica de Balears.
Calabuix C, Gómez, M, (2004). La Cooperació Internacional per al Desenvolupament. Quaderns de
Cooperació per al Desenvolupament. Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat Politècnica de
València.
Mocumbi P, Camí J, Jansà JM (2005). Salud y desarrollo: Retos para el siglo XXI. Barcelona: Ed. Fundación
IMIM.
Perdiguero E, Comelles JM (2003). Medicina y Cultura. Estudios entre la Antropología y la Medicina.
Bellaterra: Barcelona.
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2005. New York: ONU.
Unceta, K. La cooperación al desarrollo en las universidades españolas. AECI, 2007.
PNUD (2005). Informe sobre el Desenvolupament Humà. La llibertat Cultural en la Diversitat del Mon
d'Avui. Barcelona: Angle.
Van Balen, H i Van Dormael, M. Profesionales y usuarios de los servicios de salud. En: http://
www.unesco.org/issj/rics161/vanbalenspa.html#bt

Bibliografia complementària

Amartya S (2007). Identidad y violencia. Buenos Aires: Katz.
Boni, A; Perez-Foguet, A. Construir la Ciudadania Global desde la Universidad. Barcelona: Intermón
Oxfam, 2006.
Castillo S, Mazarrasa L, Sanz B. Mujeres inmigrantes hablando de su salud. Utilización de sus discursos
como estrategia para promocionar su salud. Index Enferm (Gran) 2001; 34:9-14.
Dirección General de Servicios Sociales (2005). II Plan integral de atención a la inmigración de las Illes
Balears. Palma: Consejería de Presidencia y Deportes. Govern de les Illes Balears.
Donati P. (1994). Manual de Sociología de la Salud. Madrid: Díaz de Santos.
Dunn J, Dyck I. Social determinants of health in Canada's immigrant population: results from the National
Population Health Survey. Soc Sci Med 2000; 51: 1573.
Torralba F. (1998) Antropología del Cuidar. Barcelona: Institut Borja de Bioética. Fundación Mafre
Medicina.
Geert C. (1997): La Interpretación de las Culturas. Barcelona: Gedisa.
George S. (2004). «Globalización de los Derechos». En: La Globalización de los Derechos Humanos. Crítica.
Barcelona; 23- 38.
Giddens A. (1993). Sociología. Madrid: Alianza Universitaria.
Good B. (2003): Medicina, Racionalidad y Experiencia. Una perspectiva Antropológica. Barcelona:
Bellaterra.
Juárez L, Chamorro, B (2003). «La construcción social de la salud en las sociedades multiculturales». Metas
de Enfermería, Nº 60.
Ley Orgánica 8/2000, reforma de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España su integración social.
Naïr S (2003). El Imperio Frente a la Diversidad del Mundo. Barcelona: Areté.
Sen, Amartya. (2003). Nuevo Examen de la Desigualdad. Alianza. Madrid.
Tylor, E.B. (1871). Primitive culture. En Kuper, A.: Cultura. La versión de los antropólogos. Paidós,
Barcelona, 2001.
Winch P (1994). Comprender una Sociedad Primitiva. Barcelona: Paidos.

Altres recursos
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