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Prerequisits
Com a requisit per a l'admissió s'ha d'estar en possessió d'algun dels títols que es relacionen a continuació:
Graduats, Llicenciats o Diplomats en l'àmbit de Ciències de la Salut (Veterinària, Medicina, Infermeria,
Farmàcia, Ciència i tecnologia dels aliments, Ciència i Salut Animal, Biomedicina, Psicologia ...) i Ciències de
la Vida (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia , Zoologia, Botànica, Ecologia, Biodiversitat, Ciències ambientals,
Enginyeria agronòmica, Silvicultura ...) o equivalents.

Objectius
Es proporcionaran les definicions, els objectius i el coneixement crític de la naturalesa multidisciplinària del
concepte d'Una Sola Salut com a estratègia per a la resolució de problemes, centrant-se en el control de la
salut pel que fa a les persones, els animals domèstics i salvatges i en el ecosistema relacionat.
Es detallaran els organismes i institucions oficials implicats, les seves funcions, competències i interaccions.
L'anàlisi de riscos definit en l'acord SPS, és un procés seqüencial comprès per l'Avaluació, Gestió i
Comunicació del risc que ha d'estar exposat de forma transparent ia l'abast de totes les institucions i governs
públics o organitzacions privades. Per això cada institució a nivell regional, nacional, comunitari o a nivell
internacional té assignats organisme (s) i entitats responsables en l'anàlisi de riscos, que s'aniran mostrant al
llarg del mòdul.
Tenint en compte la necessitat d'establir una avaluació de riscos adequada, es proveirà d'una sèrie de
coneixements teòrics i tècnics útils per a la identificació del risc i la presa de decisions. En aquest mòdul es
aprendran nocions bàsiques d'epidemiologia, models estadístics i matemàtics i la seva aplicació als estudis
epidemiològics i a l'avaluació del risc.

Competències
Demostrar la seva capacitat en la presa de decisions i la instauració de plans de vigilància i contenció
de zoonosi.
Demostrar que comprèn i utilitza totes les metodologies i eines per a l'anàlisi de risc de les zoonosis
d'acord al concepte d'Una Sola Salut.
Demostrar una actitud i un comportament ètic actuant d'acord amb els principis deontològics de la
professió.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar individualment o en equip multidisciplinari, en el seu àmbit d'estudi amb criteri crític i
creativitat, sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generats.

Resultats d'aprenentatge
1. Aprendre a treballar de manera individual o en equip de manera eficaç i multidisciplinària tots els
components relacionats amb la salut humana, animal i mediambiental.
2. Conèixer el concepte multidisciplinari d'Una Sola Salut i les seves aplicacions.
3. Conèixer els organismes i institucions implicades en l'avaluació, gestió i comunicació del risc.
4. Conèixer els principals actors de la gestió de risc a tots nivells d'actuació.
5. Conèixer i reconèixer les limitacions de l'avaluació de risc i determinar les àrees d'incertesa.
6. Conèixer la importància del treball multidisciplinari en l'abordatge de les malalties des de la perspectiva
d'Una Sola Salut.
7. Conèixer la legislació vigent en relació a Una Sola Salut.
8. Conèixer la professió i els contextos polítics, econòmics, socials i culturals en què es desenvoluparà
l'activitat professional.
9. Trobar informació relativa a les zoonosis en tots els àmbits de la salut, mitjançant els recursos
disponibles en línia.
10. Utilitzar les eines i metodologies epidemiològiques i estadístiques bàsiques i aplicades a la vigilància i
contenció de les zoonosis des de la perspectiva multidisciplinària d'Una Sola Salut.

Continguts
- Introducció a Una Sola Salut
-Organismes oficials: organigrama i funcions d'avaluació, gestió i comunicació de riscos
-Eines epidemiològiques aplicades a Una Sola Salut. Avaluació del risc
-Modelització estadística bàsica
-Modelització en estadística avançada i anàlisi espacial

Metodologia
Activitat dirigida:
Classes magistrals / Classes expositives
Aprenentatge basat en problemes
debats
Classes de resolució de problemes / casos / exercicis
Activitat supervisada:
Tutories
Resolució de casos / exercicis / problemes de forma virtual
Activitat autònoma:
Realització de treballs / informes
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Realització de treballs / informes
Lectura d'articles / informes d'interès
Estudi personal

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Aprenentatge basat en problemes

25

1

1, 3, 5, 6, 8, 9, 10

Classes de resolució de problemes, casos i exercicis

25

1

1, 4, 5, 8, 9, 10

Classes magistrals / Classes expositives

35

1,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Debats

5

0,2

2, 4, 5, 6, 7

Resolució de casos, exercicis i problemes de forma virtual

35

1,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tutories

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Estudi personal

85

3,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Lectura d'articles / informes d'interès

45

1,8

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Realització de treballs e informes

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
A. Els estudiants s'avaluaran en base als següents criteris, amb un pes proporcional sobre la nota final indicat
entre parèntesis:
- Assistència a classe i participació en les activitats realitzades individualment o en grup durant aquestes
sessions (20%).
- Presentacions orals de treballs (40%):
Exposició oral sobre el paper dels organismes oficials
Exposició oral sobre epidemiologia descriptiva

- Treballs escrits (40%):
Sistemes d'Informació Geogràfica
Anàlisi de la Variància
Regressió simple i logística
B. Per superar aquest mòdul es requereix:
- Assistència obligatòria mínima del 80% de les hores presencials del mòdul
- La nota mitjana final del mòdul ha de ser igual o superior a 5 sobre 10
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- Haver presentat TOTS els treballs.
C. En cas de no arribar a la nota mitjana necessària, la recuperació es realitzarà mitjançant la repetició dels
treballs escrits, la nota mitjana dels quals ha de ser d'almenys un 6 sobre 10.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe

20

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Lliurament d'informes i treballs

40

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Presentacions orals de treballs

40

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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