
Utilització d'idiomes a l'assignatura

NoGrup íntegre en espanyol:

NoGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

espanyol (spa)Llengua vehicular majoritària:

Professor/a de contacte

Carlos.Tabernero@uab.catCorreu electrònic:

Carlos Tabernero HolgadoNom:

2019/2020

Medicina, Cinema i Literatura

Codi: 103529
Crèdits: 3

Titulació Tipus Curs Semestre

2502442 Medicina OT 2 2

2502442 Medicina OT 3 0

2502442 Medicina OT 4 0

2502442 Medicina OT 5 0

2502442 Medicina OT 6 0

Prerequisits

Cap.

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.
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Competències

Medicina
Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Demostrar que coneix els fonaments històrics de la salut, la malaltia i la professió mèdica.
Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica com a resultat d'un procés evolutiu, científic
i sociocultural, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el
pacient.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
Valorar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar
i comunicar la informació científica i sanitària.

Resultats d'aprenentatge

Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Definir els factors determinants de la transició sanitària al món contemporani.
Demostrar un nivell bàsic d'habilitats de recerca.
Demostrar una visió diacrònica de les institucions assistencials i les estratègies sanitàries
desenvolupades.
Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
Descriure els fonaments històrics de les professions sanitàries en la perspectiva del pluralisme mèdic.
Descriure la persona humana com un ésser multidimensional en el qual la interrelació de factors
biològics, psicològics, socials, ecològics i ètics condicionen i modifiquen els estats de salut i malaltia, i
les seves manifestacions.
Distingir el concepte paternalista de la relació entre metge i pacient de la tradició hipocràtica i el
concepte actual de formes de relació més igualitàries, en el qual el pacient adquireix tot el
protagonisme.
Explicar el paper del professional de la sanitat com un agent social de canvi, crític i solidari, en favor de
la salut de la comunitat.
Identificar els canvis i permanències en les formes i els continguts del procés de medicalització.
Identificar els processos de professionalització en el camp de les ciències de la salut i la seva
tendència a l'especialització.
Reconèixer els estats de salut i malaltia com a construccions socialment determinades que canvien
segons les cultures i el curs del temps.
Reconèixer i distingir les diferents tradicions mèdiques que configuren el panorama sanitari actual.
Reconèixer la faceta d'activitat humanitària al servei de la salut basada en la relació entre metge i
pacient, tant en els aspectes assistencials com en els aspectes de docència i recerca.
Utilitzar correctament les bases de dades i les obres de referència bibliogràfica, enciclopèdica i
lexicogràfica en ciències de la salut.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
Valorar les conseqüències sobre el pacient de la diversitat de pràctiques i professions sanitàries.

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.
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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

TEORIA (TE) 26 1,04

Tipus: Supervisades

TUTORIES 7,5 0,3 16

Tipus: Autònomes

ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES /
INFORMES D'INTERÈS

37,5 1,5 16

Avaluació

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

- La participació activa en les discussions de classe, que es relacionarà amb l'elaboració i presentació d'un
petit assaig individual que s'assignarà durant el semestre (50% de la nota final, 25% el treball escrit i 25% la
presentació oral). Aquest assaig es plantejarà a partir de preguntes específiques generades des dels blocs de
continguts i el seu tractament a classe.

- La preparació d'un treball escrit final, a realitzar en equip, en relació amb algun tema concret integrat en els
continguts i competències de l'assignatura, i on l'estudiant haurà de demostrar la seva capacitat d'investigar,
situar històricament i analitzar críticament qualsevol problema relatiu als continguts de l'assignatura (50% de la
nota final).

- Els i les estudiants que no realitzin les proves d'avaluació (petits assaigs i treball final) seran considerats com
'No Avaluats', exhaurint els drets a la matrícula de l'assignatura.

- En cas de necessitat, es realitzarà una prova de recuperació (examen) per aquells i aquelles estudiants que
no superin les proves d'avaluació continuada en conjunt. Per participar en la recuperació, els i les estudiants
han d'haver estat prèviament avaluats en un conjunt d'activitats el pes del quals equivalgui a un mínim de
dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura i haver obtingut una qualificació mínima de 3,5
sobre 10.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assaig d'equip 50% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Assistència i participació activa a classe: assaig individual 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
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11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Assistència i participació activa en classes i seminaris:
presentació oral del treball individual

25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
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