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Mòdul 2: Diferents societats i 
cultures, diferents formes de lluitar 
contra la malaltia i prevenir-la: els 
sistemes mèdics

1. Els sistemes mèdics empiricocreencials

1.1.El concepte de pluralisme mèdic
1.2. La interacció entre els sistemes mèdics
1.3. El concepte de sistema mèdic
1.4. Classificació dels sistemes mèdics
1.5. Paleomedicines
1.6. Medicines dels pobles aborígens actuals
1.7. Medicines arcaiques o de les grans civilitzacions del passat. La 
medicina egipcia
1.8. Medicines populars

2. Els sistemes mèdics ‘científics’

2.1.Medicines científiques clàssiques. Medicina científica clàssica 
xinesa. 
2.2. Medicina clàssica grega = Origen de la medicina científica 
moderna i el seu desenvolupament fins a l'actualitat.

3. La ciència

3.1.Ciències naturals, ciències socials i ciències humanes. El paper 
dels científics
3.2. Els mètodes de la medicina científica actual
3.3. Investigació bàsica i investigació aplicada

4. Les medicines complementàries
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Activitats del curs relacionades amb aquest tema

Activitat 4
Pluralisme mèdic en la societat espanyola actual

La medicina científica no és l'única manera de lluitar contra la malaltia i prevenir-la. En la nostra 
societat, els ciutadans disposen d'un ampli ventall de possibilitats al marge de la medicina ortodoxa que 
provenen de diferents sistemes mèdics, de branques heterodoxes de la pròpia medicina científica, 
d'invents de grups o persones, etc. També es farà referència als anomenats 'productes miracle' que 
s’anuncien cada dia en els mitjans de comunicació o mitjançant el procediment boca-orella. Aquest 
fenomen es coneix com 'pluralitat' i 'pluralisme' mèdics.

Activitat 5. 
El mètode científic en medicina

L'objectiu d'aquesta activitat és identificar en un cas real o fictici (a través d'un documental, text o 
pel.lícula de ficció) els diferents passos del mètode científic aplicat a les diferents disciplines de la 
medicina i la forma en què té lloc el raonament científic.


