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Objectius

Els objectius generals de l'assignatura són els següents:

- Explorar i analitzar la construcció sociocultural de les concepcions sobre la persona i el cos.

- Explorar i analitzar la construcció sociocultural de les concepcions sobre la salut i la malaltia.

- Conèixer i comprendre l'existència de diferents sistemes i pràctiques d'atenció a la salut i a la malaltia i les
lògiques en les quals es basen.

- Conèixer i comprendre els processos de construcció d'itineraris terapèutics.

- Conèixer i comprendre les relacions entre els diferents factors (socials, polítics, culturals, econòmics...)
implicats en l'estat de salut i les necessitats en salut de les persones, des d'una perspectiva antropològica,
però atenent a la necessària interdisciplinarietat que requereix l'abordatge d'aquestes qüestions.

- Analitzar el paper del sexe/gènere en la generació de desigualtats en matèria de salut.

Competències

Antropologia Social i Cultural
Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
democràtics.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
com a coneixement de contextos locals i com a proposta de models teòrics.

Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per tal d'assolir els objectius
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Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per tal d'assolir els objectius
planificats, en aquest cas en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
Demostrar que es coneix i es comprèn la història de la teoria antropològica i la gènesi dels seus
conceptes bàsics.
Fer servir les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques de manera crítica.
Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
Analitzar teòricament exemples etnogràfics de diversitat cultural en els àmbits de l'educació, el gènere i
els sistemes d'inclusió-exclusió.
Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica.
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d'aquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Expressar les idees amb un vocabulari específic adequat a la disciplina.
Identificar els desenvolupaments disciplinaris recents i la vinculació de la teoria antropològica amb les
disciplines socials afins en el seu desenvolupament històric i en les tendències interdisciplinàries
actuals.
Identificar la variabilitat sociocultural en contextos etnogràfics específics.
Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
Identificar les tendències interdisciplinàries actuals compartides per l'antropologia i les disciplines
socials afins en el camp respectiu.
Integrar enfocaments interdisciplinaris en els àmbits de l'educació, els sistemes de sexe-gènere i els
sistemes d'inclusió-exclusió social.
Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius
plantejats.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre la relació entre naturalesa, cultura i societat.
Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o
projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
Valorar la fiabilitat de les fonts, seleccionar dades rellevants i contrastar la informació.

Continguts

1. Introducció a l'antropologia de la salut.

2. Persona i cos.

3. Salut i malaltia. Sistemes, pràctiques i itineraris terapèutics.

4. Salut i desigualtat social: perspectives interdisciplinàries.

5. Temes monogràfics.

Metodologia

La metodologia de l'assignatura s'organitzarà en diferents tipus de sessions. Concretament:

- Classes magistrals sobre el contingut teòric de l'assignatura, en les quals s'utilitzaran diferents suports
2



- Classes magistrals sobre el contingut teòric de l'assignatura, en les quals s'utilitzaran diferents suports
audiovisuals (ppt, material multimèdia…).

- Activitats (en grup complet i/o petits grups) sobre casos pràctics relacionats amb el temari de l'assignatura.

- Activitats de reflexió conjunta (en grup complet i/o petits grups) sobre lectures bàsiques relacionades amb el
temari de l'assignatura.

La dinàmica de la asignatura serà participativa i s'espera la implicació reflexiva i crítica dels i de les estudiants.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Lectura, anàlisi de documents i estudi individual 15 0,6 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15

Participació activa a classe 5 0,2 3, 4, 5, 8, 9, 11

Sessions teòriques i pràctiques en grup gran 30 1,2 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15

Tipus: Supervisades

Tutories individuals i/o grupals (presencials i/o virtuals) 25 1 2, 8, 9

Tipus: Autònomes

Preparació de treballs, individual i en grups 50 2 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura serà continuada i es durà a terme a partir de tres mòduls diferents:

Mòdul 1: Construcció d'itineraris terapèutics. [30%].

L'alumne haurà de confeccionar un itinerari terapèutic.

A principi de curs es penjarà un document en el Moodle de l'assignatura en el qual s'explicarà les instruccions
de realització, els criteris d'avaluació, així com el format i la data de lliurament.

El mòdul es considerarà no avaluable si l'estudiant no lliura l'itinerari en la data i hora fixada per realitzar-ho
(excepte per causes justificades i degudament acreditades).

Mòdul 2: Treball de recerca en grup. [40%]

Els alumnes han d'organitzar-se en grups, cadascun dels quals haurà de realitzar un treball de recerca sobre
un dels temes proposats de l'assignatura.

A principi de curs es penjarà un document en el Moodle de l'assignatura en el qual s'explicaran les
instruccions de realització, els criteris d'avaluació, així com el format i la data de lliurament.

El mòdul es considerarà no avaluable si el grup no presenta el treball en la data i hora fixada per realitzar-lo
(excepte per causes justificades i degudament acreditades).
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Mòdul 3: Exercicis individuals d'anàlisi de material etnogràfic i teòric [30%]

Aquest mòdul avalua la implicació de l'alumnat en l'assignatura, a partir de la valoració de la participació i
acompliment de diverses activitats d'anàlisi i reflexió sobre material teòric i etnogràfic (en llibre, articles,
audiovisuales, etc.) que la docent anirà proposant al llarg del curs.

Les característiques d'aquestes activitats s'adaptaran a la dinàmica del curs i s'explicaran en classe a mesura
que es vagi avançant en l'assignatura. De manera general, l'estudiant haurà de respondre de forma
argumentada a una sèrie de preguntes plantejades per la professora sobre material que es treballarà a
l'assignatura. Els exercicis es lliuraran mitjançant el Campus virtual i/o en classe.

Per la seva pròpia naturalesa, les activitats d'aquest mòdul no són recuperables.

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l'alumnat mitjançant el
Moodle de l'assignatura del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Condicions per a "No avaluable"

L'assignatura només podrà considerar-se no avaluable si l'estudiant no ha presentat cap de les activitats
corresponents als mòduls 1 i 2.

Condicions per a la recuperació

- Les activitats del mòdul 3 de l'assignatura NO són recuperables.

- Són recuperables els mòduls 1 i 2.

- L'alumne haurà de presentar-se a la recuperació si:

La nota final de l'assignatura, calculada d'acord amb la ponderació explicada, és inferior a 5.
Alguna de les activitats corresponents als mòduls 1 o 2 està qualificada amb menys d'un 3,5.

Condicions necessàries per a la superació de l'assignatura

- La avaluació dels mòduls 1 i 2 és obligatòria. L'estudiant no podrà superar l'assignatura si no ha avaluat
cadascun d'aquests mòduls.

- L'assignatura es considerarà aprovada quan la nota final, calculada d'acord amb la ponderació explicada,
sigui igual o superior a 5.

- La nota final de l'assignatura serà Suspès si, independentment del còmput final, la nota del mòdul 1 o 2
obtinguda després de la recuperació és inferior a un 3,5.

Altres consideracions generals sobre l'avaluació

- Al Moodle de l'assignatura estarà disponible des de principi de curs la informació necessària relativa als
materials, condicions de realització, format, dates de lliurament i criteris d'avaluació de les activitats
avaluatives recollides en els mòduls 1, 2, i 3.

- No s'acceptaran evidències d'avaluació lliurades fora de termini o que no s'ajustin als estàndards de format
que figuraran en el Moodle de l'assignatura.

Consideracions sobre el plagi

- Cada exercici ha de ser el resultat original del treball de l'estudiant o grup. No pot copiar d'altres fonts (siguin
treballs acadèmics, publicacions, pàgines web, etc.) sense citar correctament l'autoria. Si té dubtes respecte a
que constitueix plagi, consulti el document de preguntes freqüents al Moodle de l'assignatura.
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- En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència del procéses qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin  en els actes d'avaluaciódiverses irregularitats
d'una mateixa assignatura, la qualificació  d'aquesta assignatura serà 0.final

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Mòdul 1: Construcció d'itineraris terapèutics 30% 10 0,4 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Mòdul 2: Treball de recerca en grup 40% 10 0,4 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 17

Mòdul 3: Exercicis individuals d'anàlisi de material
etnogràfic i teòric

30% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15
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Els programes informàtics necessaris per a l'assignatura són els habituals del grau. No hi ha programes
específics.
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