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Objectius:  

L’objectiu principal del curs és millorar la formació de 
professionals de la salut en el camp de la cooperació 
sanitària, salut comunitària, el maneig de les 
patologies infeccioses importades en l’edat adulta i 
pediàtrica i conèixer les tècniques de laboratori més 
utilitzades en salut internacional. 
 
Els alumnes que realitzin tot el curs tindran 
coneixements sobre: 
- Geoepidemiologia de les àrees tropicals i 
subtropicals. 

- L’elaboració de projectes de cooperació. 
- Patologies infeccioses importades al nostre entorn. 
- Salut comunitària i estratègies d’actuació. 
- Funcionament, gestió i tècniques diagnòstiques 
d’un laboratori de salut internacional. 

- Maneig dels problemes de salut internacional en la 
població infantil. 

 

Organitza:  
El Curs de Salut Internacional l’organitza l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron i PROSICS Barcelona 
(Programa de Salut Internacional de l’Institut Català 
de la Salut) , amb la col·laboració del COMB 
(Col·legi Oficial de Metges de Barcelona). 
 

Perfil dels estudiants:  
Professionals en ciències de la salut que vulguin 
conèixer els aspectes bàsics i fonamentals en salut 
internacional, en la modalitat de cooperació i/o de 
la patologia importada en el nostre mitjà en adults, 
i/o pediatria en salut internacional,  i/o vulguin 
iniciar-se en el diagnòstic de laboratori en patologia 
tropical i/o vulguin familiaritzar-se en diferents 
estratègies de promoció de la salut en la comunitat 
nouvinguda. 
 

Informació acadèmica: 

Durada: 45-195 hores (depenent del número de 
mòduls cursats) 

Idioma: castellà 

Continguts: material d’elaboració pròpia per part del 
professorat. 

Places: 60 disponibles per al curs troncal i 40 per a 
cadascun dels mòduls optatius. 

Metodologia: online-videoconferència  

Localització: les sessions presencials es faran a les 
Aules de formació,  Hospital Universitari Vall 
d’Hebron. Les pràctiques de laboratori es faran al 
laboratori de la UPF.  

 

Direcció: 

Núria Serre Delcor  
Metgessa de la Unitat de Medicina Tropical i 
Salut Internacional de Vall d'Hebron-Drassanes . 
Hospital Vall d'Hebron. PROSICS Barcelona - 
Programa de Salut Internacional de l’Institut 
Català de la Salut. 

 

Acreditació: 

S’ha sol·licitat l’acreditació del Consell Català de 

la Formació Continuada de les Professions 

Sanitàries - Comisión de Formación Continuada 

del Sistema Nacional de Salud.  
 

 

APROXIMACIÓ CLÍNICA A LA PATOLOGIA TROPICAL (mòdul opcional) 
Adquirir una visió general de la patologia importada que podem trobar en el nostre entorn 

amb un enfocament principalment sindròmic; tenir una visió general de les diverses 
estratègies de salut comunitàries per a immigrants. 

Mòdul troncal obligatori (45h online): 
Cal cursar-lo per poder accedir als mòduls 
d’especialització.  

Mòduls d’especialització: 
Consten d’una primera part online (15h) i 
sessions presencials (15h).  

El curs té un enfocament eminentment 
pràctic sobre casos o problemes reals. En 
cada mòdul es promou la participació activa 
dels estudiants mitjançant la discussió de 
material docent, la lectura i discussió 
d’articles científics o capítols de llibres 
recomanats, i la discussió de casos clínics o 
situacions pràctiques al fòrum.  

Els mòduls es divideixen en diferents unitats 
i cada unitat té un tutor responsable, 
encarregat de gestionar el fòrum, els dubtes 
i l’avaluació dels alumnes. 

 

INSCRIPCIONS 
ONLINE A: 

 

www.aulavhebron.net 
 

 
D’octubre 2021 a juliol de 2022. 

 

En funció de la modalitat de curs escollida: 
- Mòdul troncal     400€ (45 h)  
- Mòdul troncal + 1 mòdul específic  560€ (75 h)  

- Mòdul troncal + 2 mòduls específics  690€ (105 h) 
- Mòdul troncal + 3 mòduls específics  800€ (135 h) 
- Mòdul troncal + 4 mòduls específics  890€ (165 h) 
- Módulo troncal +5 específicos   980€ (195 h) 
- Mòdul específic**  200€ (30 h)  
**El mòdul de Salut comunitària des de la salut pública és 
l’únic en que els alumnes no necessiten haver fet el mòdul 
troncal.  

 
Pels alumnes que no van superar un mòdul en una 
edició anterior: 

 Si no van presentar cap justificant laboral o de 
salut, hauran de pagar novament la matrícula. 

 Si van presentar justificant laboral o de salut, 
hauran de pagar les despeses de gestió i la 
plataforma moodle.  

 

ESTRUCTURA DEL CURS: 

INTRODUCCIÓ A LA SALUT INTERNACIONAL 
Mòdul troncal i obligatori 

PEDIATRIA EN SALUT INTERNACIONAL  (mòdul opcional) 
Proporcionar als professionals de la Salut, amb experiència prèvia en pediatria i salut 

infantil, habilitats rellevants per als problemes relacionats amb la salut infantil en salut 
internacional i en països amb pocs recursos. 

 

LABORATORI EN SALUT INTERNACIONAL (mòdul opcional) 
Coneixement i iniciació en les principals tècniques de diagnòstic microbiològic en laboratoris 

de l’àmbit de salut internacional 

 

METODOLOGIA DOCENT 

CALENDARI 

PREUS 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL (mòdul opcional) 
Conèixer els components fonamentals dels sistemes de salut amb èmfasi en Atenció 

Primària. Conèixer els elements tècnics bàsics de la cooperació en situacions 
d’emergència/ajuda humanitària i cooperació pel desenvolupament. 

LA SALUT COMUNITÀRIA DES DE LA SALUT PÚBLICA (mòdul opcional) 
Proporcionar als professionals de la salut  coneixements , habilitats i aspectes claus  pel 
desenvolupament de l’abordatge de la salut comunitària i pública en l’àmbit de la salut 

internacional e immigració. 

 

  
 
 
 
 
 


