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Què fem?

Des dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)  treballem per 
afavorir una cultura de recerca col·laborativa en diversos àmbits de  coneixement, com la salut 
digital, l'envelliment,     la neuropsicologia, l'alimentació i l'activitat física o la salut  planetària.

Som conscients de la importància de fer una recerca que tingui un impacte real en la societat. 
És per aquest motiu que treballem per entendre, prevenir i actuar en diferents àmbits relacionats 
amb l'entorn, els estils de vida i els factors individuals de les persones. Sempre des de la mirada 
dels determinants socials de la salut i amb una visió inclusiva i equitativa.
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