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Objectius

L'assignatura de Medicina, Cinema i Literatura es cursa al segon semestre del segon curs del Grau de
Medicina i forma part del grup de les assignatures optatives.

Els objectius fonamentals de l'assignatura són:

Introduir a l'estudiant a la consideració i experimentació del cinema com vehicle de reflexió/construcció
cultural, com instrument de recerca, documentació i popularització científic - mèdic, i com eina pedagògica en
els camps de la història, la ciència, la medicina i la tecnologia.

Introduir a l'estudiant al coneixement de diverses formes de comunicació lligades a la ciència, la medicina i la
tecnologia i, en especial, la relació dels mitjans de comunicació amb els processos de generació, circulació i
gestió del coneixement científic, mèdic i tecnològic, així com la seva intervenció en les transformacions socio -
culturals al llarg de la història.

Introduir a l'estudiant a l'anàlisi del paper del cinema en la construcció social dels processos salut - malaltia i
de les imatges de la medicina i els seus professionals en les societats contemporànies, prestant especial
atenció a l'exploració, mitjançant les pràctiques i els discursos literaris i cinematogràfics, del paper de les
ciències naturals i de la tecnologia en els processos de medicalització, en relació amb les pràctiques i els
discursos mèdics i sanitaris, els sistemes d'organització i control social, i la percepció / auto - percepció dels
processos salut - malaltia.

La metodologia docent combina les sessions presencials (projecció de pel·lícules i seminaris) amb lectures i
visionat addicional de material fílmic per part dels estudiants.

Competències

Medicina
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d´aprenentatge
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1.  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

A. Introducció a l'anàlisi cinematogràfic i literari, amb èmfasi en la relació medicina - cinema - literatura.

B. Bloc dedicat als metges.

C. Bloc dedicat a la Salut Pública.

D. Bloc dedicat als pacients i les malalties

E. Bloc de conclusions.

Metodologia

L'assignatura es basa en una metodologia teòrico-pràctica mitjançant sessions de debat sobre materials
bibliogràfics i filmogràfics que es faciliten durant el semestre.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 26 1,04

Tipus: Supervisades

Resolució de problemes treballats de manera autònoma i participació en les
discussions

7,5 0,3 1

Tipus: Autònomes

Estudi individual, consulta de material audiovisual i de bibliografia, preparació dels
temes, resolució de problemes i realització de treballs.

37,5 1,5 1

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura és continuada en relació amb:

- La preparació d'un assaig escrit (ressenya) sobre una obra literària o cinematogràfica en relació amb algun
tema concret integrat en els continguts i competències de l'assignatura (70% de la nota final).

- Participació activa en els debats desenvolupats a classe, on l'estudiant acredita la lectura / revisió dels
materials facilitats mitjançant el lliurament de 3 breus ressenyes de 1 pàgina sobre 3 obres literàries o
cinematogràfiques tractades a classe (30% de la nota final).

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assaig escrit (ressenya) 70% 3 0,12 1
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Participació activa en els debats 30% 1 0,04 1
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