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Salut Comunitària 
Del 20/9/2021 al 28/11/2021. En línia 

Temps estimat de dedicació: 8 setmanes 

 
 
 

Objectius 
 

Objectiu general  

 Dotar els participants en el curs de coneixements i eines que els serveixin per 

orientar les seves actuacions en l’àmbit dels serveis de salut cap a la Salut 

Comunitària 

Objectius específics: 

Al final del curs, l’alumne serà capaç de: 

 Identificar el concepte integral de salut. 

 Fer un abordatge biopsicosocial a la consulta d'Atenció Primària. 

 Aprofundir en medicina social i els factors determinants de salut. 

 Classificar les diferents desigualtats socials en salut. 

 Identificar el funcionament de la comunitat i la participació comunitària. 

 Classificar els diferents enfocaments d’intervenció comunitària en salut (APOC; Plans 

de desenvolupament comunitari; Investigació-Acció-Participativa). 

 Detectar les diferents necessitats en salut. 

 Fer una promoció de salut basada en l’evidència. 

 Determinar la importància del treball interdisciplinari i en xarxa. 

 Fer estratègies institucionals per al desenvolupament de la Salut Comunitària. 

 
Contingut i durada 

Tema 1. Treballant des de la consulta però mirant el carrer 

Tema 2. L’entorn i la comunitat on vivim determinen la nostra salut  

Tema 3. Com agents de salut que podem fer?. El procés comunitari 1  

Tema 4. Com agents de salut que podem fer?. El procés comunitari 2 

Tema 5. L’avaluació dels projectes comunitaris 

Tema 6. Estratègies institucionals per al desenvolupament de la Salut Comunitària 

 
Durada: 40 hores 
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Metodologia 

Les sessions es desenvoluparan online a través de lectures, visualització de vídeos, esquemes 

gràfics i realització d’exercicis pràctics. Cada sessió disposarà d’un fòrum on plantejar 

reflexions que hagin sorgit arran de la realització de cadascuna de les sessions. 

 

Equip docent 

Grup APOC de la CAMFIC i grup Salut Pública i Comunitària AIFICC. 

 
 

Dirigit a 

Professionals de la salut (medicina, infermeria, pediatria, ginecologia, llevadoria, 
psicologia, farmàcia, treball social, etc.) que treballin en l’atenció primària (AP) de 
salut i/o a qualsevol recurs de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències o 
professionals en formació. 

 
Places: 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: 

www.camfic.cat 
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