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Anàlisi crítica i investigació. Medicina preventiva 
(3109GM009/2010)  

 

Dades generals  

 Curs acadèmic: 2010 
 Descripció: Medicina Social, Habilitats de Comunicació i Iniciació a la Recerca.  

Conèixer els principis i aplicar els mètodes propis de la medicina preventiva i la salut pública. 
Reconèixer els determinants de salut de la població. Factors de risc i prevenció de la malaltia. 
Indicadors sanitaris. Planificació, programació i avaluació de programes de salut. Prevenció i 
protecció davant de malalties, lesions i accidents. Vacunes. Conèixer la planificació i 
administració sanitària a nivell mundial, europeu, espanyol i autonòmic. Conèixer la història de 
la salut i la malaltia. Conèixer l'existència i principis de les medicines alternatives. Comprendre 
i interpretar críticament textos científics. Conèixer i manejar els principis de la medicina 
basada en la (millor) evidència. Conèixer els aspectes de la comunicació amb pacients, 
familiars i el seu entorn social: Models de relació clínica, entrevista, comunicació verbal, no 
verbal i interferències. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera 
comprensible a pacients, familiars i altres professionals. Realitzar una exposició en públic, oral 
i escrita, de treballs científics i / o informes professionals. 

 Crèdits ECTS: 10 
 Idioma principal de les classes: Català 
 S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: Gens (0%) 
 S'utilitzen documents en llengua anglesa: Majoritàriament (75%) 

 

Grups  

GRUP A  

Durada: Semestral, 2n semestre 

Professorat: MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , ANNA CASTAÑE FORN , XAVIER CASTELLS CERVELLO , ANTONI 
CASTRO GUARDIOLA , CARLOS JAVIER CEREZO GOYENECHE , GABRIEL COLL DE TUERO , FERRAN CORDON I 
GRANADOS , LAURA GRATACOS SANTANACH , JUDITH MALLOLAS JIMENEZ , MIGUEL QUESADA SABATE , ENRIC 
SUBIRATS BAYEGO , SILVIA TORRENT GOÑI , ALBERTO ZAMORA CERVANTES 

Horaris: 

Activitat Grup de classe Horari Aula 

Teoria 1   

Pràctiques altres 1   

Aprenentatge basat en problemes 1   

Aprenentatge basat en problemes 2   

GRUP B  
Durada: Semestral, 2n semestre 

Professorat: MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , ANNA CASTAÑE FORN , XAVIER CASTELLS CERVELLO , GABRIEL 
COLL DE TUERO , FERRAN CORDON I GRANADOS , LAURA GRATACOS SANTANACH , JUDITH MALLOLAS JIMENEZ 
, MIGUEL QUESADA SABATE , ESTER QUINTANA CAMPS , XENIA RAMIO BACH , ENRIC SUBIRATS BAYEGO , SILVIA 
TORRENT GOÑI , ALBERTO ZAMORA CERVANTES 

Horaris: 

http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002881
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002880
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002880
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002877
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002662
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002663
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002663
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002882
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002885
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002665
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002666
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002666
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002641
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002655
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002881
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002662
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002662
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002663
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002882
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002885
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002665
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002884
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002886
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002666
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002641
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002641
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002655
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Activitat Grup de classe Horari Aula 

Teoria 1   

Pràctiques altres 1   

Aprenentatge basat en problemes 3   

Aprenentatge basat en problemes 4   

GRUP C  
Durada: Semestral, 2n semestre 

Professorat: MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , ANNA CASTAÑE FORN , XAVIER CASTELLS CERVELLO , CARLOS 
JAVIER CEREZO GOYENECHE , GABRIEL COLL DE TUERO , FERRAN CORDON I GRANADOS , LAURA GRATACOS 
SANTANACH , ARMANDO JESUS GRAU MARTIN , JUDITH MALLOLAS JIMENEZ , BLANCA ANGELES MARTINEZ 
SANCHEZ , MIGUEL QUESADA SABATE , ESTER QUINTANA CAMPS , XENIA RAMIO BACH , DAVID RIGAU COMAS 
, FERNANDO JESUS SANCHEZ RABANEDA , ENRIC SUBIRATS BAYEGO , SILVIA TORRENT GOÑI , ALBERTO ZAMORA 
CERVANTES 

Horaris: 

Activitat Grup de classe Horari Aula 

Teoria 1   

Pràctiques altres 1   

Aprenentatge basat en problemes 5   

Aprenentatge basat en problemes 6   

GRUP D  
Durada: Semestral, 2n semestre 

Professorat: MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , ANNA CASTAÑE FORN , XAVIER CASTELLS CERVELLO , GABRIEL 
COLL DE TUERO , FERRAN CORDON I GRANADOS , LAURA GRATACOS SANTANACH , ARMANDO JESUS GRAU 
MARTIN , JUDITH MALLOLAS JIMENEZ , MIGUEL QUESADA SABATE , ENRIC SUBIRATS BAYEGO , PEDRO ANTONIO 
TORAN MONSERRAT , SILVIA TORRENT GOÑI , ALBERTO ZAMORA CERVANTES 

Horaris: 

Activitat Grup de classe Horari Aula 

Teoria 1   

Pràctiques altres 1   

Aprenentatge basat en problemes 7   

Aprenentatge basat en problemes 8   

 

Competències  

1. Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i 
la seva cultura. 

2. Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de 
salut i el desenvolupament de la malaltia. 

3. Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, 
basant-se en l'evidència científica disponible. 

4. Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica. 
5. Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers. 

http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002881
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002877
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002877
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002662
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002663
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002882
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002882
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002626
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002885
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002883
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002883
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002665
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002884
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002886
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002926
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002636
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002666
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002641
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002655
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002655
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002881
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002662
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002662
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002663
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002882
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002626
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002626
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002885
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002665
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002666
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002878
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002878
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002641
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002655
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6. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els 
familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals. 

7. Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i 
empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals. 

8. Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els dependents del 
sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals. 

9. Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui 
apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la 
promoció de la salut. 

10. Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de 
decisions sobre salut. 

11. Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut i els entorns i condicionants dels 
diferents sistemes de salut. 

12. Tenir coneixements bàsics del Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària. 
13. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a 

obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària. 
14. Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la 

resolució de problemes, seguint el mètode científic. 
15. Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora. 

 

Continguts  

 
  1. FARMACOLOGIA CLÍNICA  
    1.1. Farmacocinètica  
    1.2. Farmacodinàmica  
    1.3. Principis de prescripció raonada 
 
  2. COMUNICACIO, ENTREVISTA I HISTORIA CLINICA 
    2.1. La comunicació verbal i no verbal 
    2.2. Principis de la comunicació humana 
    2.3. Parts de l'entrevista clínica 
    2.4. La participació dels pacients a l'entrevista 
    2.5. Situacions especials 
    2.6. La història clínica 
    2.7. Aspectes ètics i legals en la comunició i la història clínica 
 

Activitats  

Tipus d'activitat 
Hores 
amb 

professor 

Hores 
sense 

professor 
Total 

Anàlisi / estudi de casos 33 66,5 99,5 

Aprenentatge basat en problemes (PBL) 17,5 37,5 55 

Classes participatives 3 9 12 

Prova d'avaluació 6 26 32 

Resolució d'exercicis  12 18 30 

Tutories 6 2 8 

TOTAL 77,5 159 236,5 
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Avaluació i qualificació  

Activitats d'avaluació 

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % 

Aprenentage basat en problemes. 
Farmacologia S'avaluen els diferents ítems aprovats per la Facultat 22 

Tallers de farmacologia Avaluació de la participació i la resolució d'exercicis 11 

Prova d'avaluació ABP de farmacologia Prova d'avaluació segons criteris aprovats per la UEM 11 

Prova d'avaluació no ABP de farmacologia 

Examen de 6 preguntes curtes i 20 preguntes de 
verdader/fals. Les preguntes curtes suposen un 50% 
de la nota i les de verdades/fals un 50%. Les 
preguntes verdader/fals contestades de manera 
correcta sumen 1 punt i les contestades erroniament 
resten 0,5 punt.  

11 

Aprenentatge basat en problemes. 
Entrevista Clínica 

Segons criteris i full estandarditzat aprovat per la 
UEM 18 

Avaluació ABP entrevista clínica Avaluació estandarditzada segons criteris UEM 9 

Informe de videogravació Mitjançant informe estructurat  4,5 

Avaluació d'una videogravació Segons visualització estructurada 13,5 

  

Qualificació 

S'han d'aprovar cadascuna de les avaluacions per separat per considera el mòdul aprovat.  

 

http://cataleg.udg.edu/record=b1291086*cat
http://cataleg.udg.edu/record=b1290654*cat
http://cataleg.udg.edu/record=b1290655*cat
http://cataleg.udg.edu/record=b1290657*cat
http://www.icf.uab.es/universidad/gbp/catala/gbpc.pdf
http://www.icf.uab.es/pem/llibre.htm
http://cataleg.udg.edu/record=b1267985*cat
http://cataleg.udg.edu/record=b1192896*cat

	Anàlisi crítica i investigació. Medicina preventiva (3109GM009/2010)
	Dades generals
	Grups
	GRUP A
	GRUP B
	GRUP C
	GRUP D

	Competències
	Continguts
	Activitats
	Bibliografia
	Avaluació i qualificació
	Activitats d'avaluació
	Qualificació



