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Mòdul 1: La salut en el món actual

1. La salut i la normalitat. Definició i criteris. 
El concepte de l’OMS
El concepte de 'normalitat'
Anàlisi de Laín Entralgo.: Criteris objectius (morfològic, fisiològic, 
etiològic, conductual, funcional), criteri subjectiu i criteri 
sociocultural. 
Maneig i aplicació dels criteris: casos límit i contradiccions.

2. La malaltia
Definició. 
La malaltia social. Les repercussions socials de la malaltia: 
demogràfiques directes, socials (econòmiques, politicosocial, 
culturals i científiques.
Factors determinants de la malaltia individual

3. Factors que determinen el nivell de salut-malaltia en el
món actual
L’estratègia de la Regió Europea. Model superat i model més 
acurat
Estils de vida
Medi ambient
Sistemes de cura de la salut

4. Distribució de la salut, la malaltia i la mort en els 
grups humans

Periodes epidemiològics per al món occidental al llarg del temps
Malalties infecto-contagioses agudes. Pesta. Verola. Còlera.
Malalties infectocontagioses cròniques. Sífilis. Diftèria. Tifus. 
Tuberculosi. Paludisme.
Malalties no infectocontagioses cròniques.
Primeres causes de mort, mortalitat infantil y esperança de vida en 
néixer. Evolució a Espanya, Comunitat Valenciana i al món 
desenvolupat. Evolució de la mortalitat a Espanya (1900-1999). 
Evolució de la mortalitat infantil al llarg del segle XX (Espanya i 
València). Evolució de la esperança de vida en néixer en Espanya 
(1900-2005).
Nivell de desenvolupament socioeconòmic, geografia i malalties 
dominants en les diferents societats actuals. Població mundial i 
distribució econòmica. Mortalitat proporcional (% de totes les 
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morts) (Països rics i pobres). Esperança de vida en 
néixer; distribució actual. Mortalitat infantil en el 
món.
La distribució de la salut, la malaltia i la mort en 
una societat actual determinada: La Comunitat 
Valenciana: Sexes, edats i classes socials.
Cultura i malaltia: factors culturals que 
determinen la distribució desigual de la salut, la 
malaltia i la mort al món. Alimentació i nutrició. 
Aigua, vestit, habitatge i estils de vida. Accés 
material, cultural i medicina tradicional.

5. Salut i desenvolupament humà
sostenible
Tres eixos del desenvolupament humà sostenible.

Model clàssic de desenvolupament.
Nova perspectiva del desenvolupament.
Indicadors del desenvolupament humà 
sostenible: Aspectes socioculturals i econòmics 
(Index de Desenvolupament Humà. Index de 
Desenvolupament Educatiu). Aspectes mixtes 
(Petjada o Empremta Ecològica). Aspectes 
ecològics (Índex Planeta Viu).
La salut es un fenòmen complex).
Conferència Ottawa 86. New Public Health.
Salut individual. Salut comunitaria i Salut 
mediambiental.
Les estrategies per al desenvolupament humà 
sostenible en l’àmbit de la salut
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Activitats del curs relacionades amb aquest tema

Activitat 1
Especialment els temes: Catàstrofes naturals i assistència sanitària, Immigració i salut i Les organitzacions no 
governamentals (ONG).

Activitat 3
Indicadors de salut pública actual

Activitat 6
Estudi comparatiu dels sistemes sanitaris. L’assistència sanitaria als Estats Units d’Amèrica.

Activitat 7
Participació en classe i en el Fòrum
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