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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 complementaran les eines bàsiques necessàries per poder treballar l'enfocament d'Una Sola Salut tenint
en compte interaccions amb diferents sectors, com l'anàlisi de risc, la salut ambiental (el canvi climàtic i les
seves repercussions en la distribució de les malalties), el comportament humà (canvi socioeconòmic i cultural
de les civilitzacions) i els impactes de la globalització com futures amenaces per a la salut de tots els seus
habitants.

Es treballarà amb detall sobre la vigilància de malaltia mitjançant aquest enfocament integrat de salut en
humans, animals, medi ambient i ecosistema. S'ha de proveir d'una sèrie de coneixements teòrics i tècnics
útils per a l'elaboració de protocols d'actuació i contingència davant problemes sanitaris així com els
fonaments en la gestió i comunicació 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.
Gestionar i comunicar el risc de zoonosis en situacions especials, emergència sanitària o amenaça
biològica.
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.

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
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Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
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

Aplicar les bases tècniques per al desenvolupament i implementació de programes de vigilància i de
contingència.
Aplicar les metodologies emprades en estudis sociològics i econòmics en el context d'Una Sola Salut.
Conèixer els fonaments de la gestió i comunicació del risc en els diferents estrats socials.
Conèixer els fonaments de la gestió i comunicació del risc en situacions especials i en emergències o
amenaces biològiques.
Conèixer i interpretar les eines de diagnòstic laboratorial de les malalties infeccioses.
Conèixer la professió i els contextos polítics, econòmics, socials i culturals en el que es desenvoluparà
l'activitat professional.
Conèixer les bases tècniques per al desenvolupament i implementació de programes de vigilància i de
contingència de zoonosi.
Conèixer les metodologies emprades en estudis sociològics, econòmics, de salut ambiental i ecologia
en el context d'Una Sola Salut.
Conèixer les metodologies emprades en salut ambiental i fauna salvatge en el context d'Una Sola
Salut.
Interpretar les eines de diagnòstic laboratorial de les malalties.
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.
Trobar informació relativa a alertes en salut mitjançant els recursos disponibles en línia.

Continguts

- Avaluació del risc, gestió i comunicació

- Salut Ambiental i Ecologia

- Mètodes de diagnòstic laboratorial: microbiologia i biologia molecular

- Economia de la Salut

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:
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Realització de treballs / informes
Lectura d'articles / informes d'interès
estudi personal

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Aprenentatge basat en problemes 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Classes de resolució de problemes, casos i exercicis 30 1,2 1, 2, 5, 6, 11

Classes magistrals / Classes expositives 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Debats 4 0,16 1, 3, 4, 7, 11

Seminaris 5 0,2 3, 4, 9

Tipus: Supervisades

Resolució de casos, exercicis i problemes de forma virtual 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tutories 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tipus: Autònomes

Estudi personal 52 2,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Lectura d'articles / informes d'interès 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Realització de treballs e informes 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

A. La nota final es calcularà en base als següents criteris o parts:

Assistència a classe i participació activa (20%)

Exposició oral de treballs (20%)

Estudi d'anàlisi de risc

Treballs escrits (20%)

Taller de mètodes diagnòstics (5%)
Comunicació en situacions d'emergència (15%)

Examen de síntesi (40%). Inclourà preguntes sobre tots els temes tractats al llarg del mòdul. Es requerirà
obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 perquè pugui ponderar amb la resta de qualificacions.

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

- Haver presentat TOTS els treballs.
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C. La recuperació en cas de NO superar algun dels requisits exposats, es realitzarà mitjançant la repetició de
l'examen de síntesi en el qual s'haurà d'obtenir almenys un 5 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, 11, 12

Examen de síntesi 40 0 0 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Exposició oral anàlisi de risc 20 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Lliurament d'informes i treballs 20 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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