MÀSTER ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I CIUTADANIA
PLA DOCENT PRESENCIAL
MATÈRIA 6: ANÁLISIS I POLÍTIQUES FEMINISTES EN L’ÀMBIT PÚBLIC I
PRIVAT
ASSIGNATURA: PROMOCIÓ DE LA SALUT I MORBILITAT DIFERENCIAL
CODI: 569009
SEMESTRE:
CRÈDITS: 5 crèdits ECTS

1. Competències
 Analitzar les relacions de les dones amb les pràctiques de salut.
 Afrontar qüestions puntals en l’atenció de la dona en l’àmbit de la
salut i especialment en el context multicultural contemporani.
 Desenvolupar la seva pròpia aportació en el context de la investigació
avançada i/o l’aplicació professional.
 Reflexionar críticament en l’àmbit de la salut des d’un context
personal, ètic i legal.
 Promoure l’estat de salut a través del coneixement de la promoció de
la salut i els determinants socials que la influeixen.
 Incorporar el punt de vista del gènere en l’anàlisi de la situació de
salut actual.
2 Objectius
2.1 Coneixements
 Conèixer la existència de la discordança entre la prevalença de
malalties en les dones, així com les causes per les que demanden
assistència i l’atenció sanitària que reben.

 Adquirir coneixement per intervenir socialment en temes de salut
i dones.
 Conèixer drets i deures en relació a temes de salut
2.2 Habilitats, destreses
 Identificar situacions de desigualtat en salut entre homes i dones.
 Ser capaç de proposar perspectives transversals a les polítiques
sanitàries.
2.3 Actituds, valors i normes
 Incorporar la perspectiva de gènere en aspectes relacionats amb la
salut.
 Prendre consciència del rol individual per gaudir de més salut.
 Promoure la participació dels col·lectius per afavorir l’equitat en
salut.
3 Temari- Programació.
Blocs:
Bloc 1. Anàlisi de situació dels problemes de salut a Catalunya
Tema 1 Enquesta de salut Catalunya
Bloc 2 Morbiditat diferencial
Tema 2 Concepte de morbiditat diferencial i mortalitat prematura.
Malalties (amb influència de gènere) més freqüents i prevalent en el
sexe femení
Tema 3. Morbiditat diferencial entre dones de 14 a 50 anys. Cicle
menstrual com indicador de l’estat de la salut. Anèmies. Malalties
autoimmunes.
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Tema 4. Drogues i gènere. Impacte diferencial de les drogues entre
homes i dones.
Tema 5. Accidents cardiovasculars. Càncer de mama i de pulmó.
Tema 6. Diabetis. Osteoporosis. Trastorns emocionals; ansietat i
depressió.
Tema 7. Dolor. Fibromialgia.
Bloc 3. Desigualtats en salut
Tema 8. Determinants de salut I
Tema 9. Determinants de salut II
Tema 10. Sistema d’assistència sanitària. Tipus de serveis sanitaris,
equitat i utilització dels mateixos.
Bloc 4. Polítiques públiques de prevenció de la salut
Tema 11. Salut de les dones i riscos mediambientals.
Tema 12. Invisibilitat de la morbiditat diferencial. Normalització de la
inferioritat.
Tema 13. Medicalització de la prevenció de la salut sexual i
reproductiva.
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Psiquiatrització de la salut mental.
Bloc 5. Polítiques públiques de promoció de la salut
Tema 14. Dones, salut i treballs. Condicions de vida i treball com

a

limitació i com a recurs per a la promoció de la salut.
Tema 15. Exercici dels drets de ciutadania com a forma de promoció de
la salut. Polítiques d’acció en la comunitat amb perspectiva de gènere.

4. Dedicació
Classes magistrals, debats i seminaris (presencial): 30 hores
Treball tutelat/ dirigit: 10 hores (s'inclou tutories individuals/col·lectives
i treball de l'estudiant sota la supervisió del professorat)
Treball/Aprenentatge autònom: 85 hores
Hores totals de dedicació a l'assignatura (5 crèdits): 125 hores
5. Metodologia
Docència impartida pel professorat. És obligatòria l’assistència a un 80%
de les classes teòriques. Conjuntament amb l’explicació teòrica es
plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la
professora que es debatran en les classes teòriques.
Guies/Treballs/Proves de lectura presentades per les professores i
realitzades per l’alumnat.
Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les
guies de lectura i el treball de l’alumne.
Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la
professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus
virtual de l’assignatura.
6. Tutories
Les tutories s’establiran en el programa de l’assignatura.
7. Avaluació
7.1 Avaluació continuada
Aquesta assignatura segueix l’evaluació continuada (EC). Per poder
optar a aquest tipus d’avaluació l’alumnat ha d’assistir a un mínim del

80% de les classes. L’alumnat que no pugui garantitzar l’assistència ha
de sol·licitar l’avaluació única dins del termini previst.
La EC consistirà en dos tipus de proves:
•

Preguntes d’avaluació continuades (PECs): Breus preguntes sobre
el temari explicat a classe que es realitzaran al final de cada una de
les sessions. Aquestes preguntes conten el 40% de la nota final de
l’assignatura.

•

Dos treballs escrits: El primer dels treballs que l’alumnat haurà de
realitzar és un comentari de text que contarà el 30% de la nota final
de l’assignatura sobre l’article “Publicaciones sobre mujeres, salud y
género en España 2006-20011”. El segon treball és un comentari de
text de l’article “Salud comunitaria con perspectiva de género”
publicat a la revista Comunidad de Atención Primaria i contarà el 30%
de la nota final de l’assignatura.

Una ponderación más detallada y actualizada la podrán encontrar en el
programa de la asignatura.
7.2 Avaluació única
D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa
per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única.
L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del
quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la
web del màster.
L'avaluació única consistirá en el lliurament en la data fixada dels
mateixos treballs que s'exigeixen per a l'avaluació continuada més un
examen i/o un treball suplementari que es fixarà en cada cas.
Reavaluació

En cas de suspendre l’assignatura, l’alumnat pot optar a reavaluació,
segons ho estableix la normativa UB. La Facultat de Geografia i Història
de la UB fixa les dates de dita reavaluació.
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