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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10549 - Atenció Sociosanitària i Cultura
Crèdits 1 presencials (25 hores) 4 no presencials (100 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, AN(Campus Extens)
Període d'impartició Anual
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

14:00h 15:00h Dimarts 01/09/2011 13/02/2012 Despatx nº

33. Edifici

Beatriu de PinósAntonia Martín Perdiz

antonia.martin@uib.es 11:00h 12:00h Dimecres 13/02/2012 31/07/2012 Despatx nº

33. Edifici

Beatriu de Pinós

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster U. de Ciències Socials Aplicades a l'Atenció
Sociosanitària

Postgrau Postgrau

Contextualització

L'assignatura  Atenció sociosanitària i cultura te 5 crèdits ECTS i forma part de les matèries obligatòries
del primer curs del Màster en Ciències Socials Aplicades a l'Atenció Sociosanitària.

Els continguts que es treballaran a l’aula i mitjançant les eines de Campus Extens tracten sobre aspectes
bàsics professionals del sistema d’atenció sanitària i social. La dinàmica de les classes és participativa i en tot
moment aplica la teoria a la pràctica assistencial des d’una perspectiva multidisciplinar. Els treballs pràctics
que es duran a terme facultaran a l’alumne/a a aplicar els continguts vistos al seu lloc de treball (dins l’àmbit
sanitari, social, educatiu o altre).

L’alumne/a pot triar entre diferents itineraris per ser avaluat. D’aquesta manera es pretén que pugui adequar
el treball final al seu perfil. Per acabar, cal esmentar que la dinàmica de l'assignatura facilita a l'alumnat la
conciliació de la vida familiar, laboral i l'estudi gràcies a la utilització de les eines disponibles a Campus
Extens.

Requisits
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La present assignatura no te requisits essencials i és adequada per alumnat provinent d'Infermeria, Treball
Social, Educació Social, Fisioteràpia, Psicologia i altres disciplines afins a l'àmbit d'atenció social i sanitari.

El material bàsic d'Atenció sociosanitària i cultura està en català i castellà. Si l'alumnat te interès,
també podrà accedir a material d'ampliació en anglès. Dit això, l'alumnat ha de tenir en compte que tenir
coneixements d'anglès no és un requisit imprescindible per cursar aquesta assignatura.

Competències

A l'assignatura es treballaran competències generals del màster i d'altres específiques de l'assignatura.

Específiques

1. Comprensió de la influència dels aspectes culturals en la percepció de la persona i de la seva situació de
salut..

2. Anàlisi dels factors sociològics, culturals i econòmics que influeixen en l'organització del sistema
d'atenció social i sanitari..

3. Inclusió dels principis deontològics en la redacció d'informes..

Genèriques

1. Capacitar per interrelacionar aspectes culturals amb l'atenció social i sanitària i fer front als reptes del
sistema social i sanitari..

2. Capacitat de gestionar la informació a partir de les diferents fonts documentals i dels sistemes
d'informació..

3. Respecte a l'ètica en l'àmbit professional. Capacitat crítica i autocrítica..

Continguts

Els continguts s'han triat de manera que facilitin l'assoliment de les competències proposades per
l'assignatura. Els temes seran impartits en classes presencials a l'aula. El material estarà disponible a Campus
Extens.

Continguts temàtics

Bloc 1. Introducció a l'àmbit sanitari.

Tema 1. Deontologia professional.

Tema 2. Socialització dels professionals de l'àmbit social i sanitari.

Bloc 2. Antropologia de la salut.

Tema 3. Conceptes clau en antropologia de la salut: illness, sicknes i disease.

Tema 4. Sistema mèdic hegemònic i estructures de poder en l'atenció sanitària.

Bloc 3. Immigració i cultura.

Tema 5. Moviments migratoris i la seva repercussió en l'àmbit socil i sanitari

Tema 6. Elaboració i implantació d'estratègies d'intervenció en l'àmbit social i sanitari des d'una
perspectiva cultural.
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Metodologia docent

L'assignatura combina les classes a l'aula, on es faran explicacions dels continguts i l'alumnat tendrà un rol
participatiu, amb les activitats no presencials tant individuals com grupals.

Com ha s'ha comentat a l'apartat "Contextualització" d'aquesta Guia Docent, la metodologia de les classes és
eminentment participativa per tal de que l'alumnat del Màster assoleixi no només coneixements sinó també
eines per millorar la pràctica diària. És així com aquesta assignatura pot afavorir el canvi social.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classe a l'aula Grup gran (G) Exposició dels continguts i participació de l'alumnat.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom en grup

Treballs de seguiment L'alumne farà dos treballs breus d'orientació pràctica relacionats amb la temàtica de
l'assignatura que serviran per assolir de manera gradual les competències corresponents.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treball final L'alumne triarà si vol fer el treball final en modalitat individual o grupal. Aquest treball
tendrà com a finalitat realitzar una proposta d'actuació basada en els continguts de
l'assignatura i que sigui aplicable al lloc de feina o a l'àmbit d'interès de l'alumne.

Estimació del volum de treball

L'assignació d'hores a cada una de les tasques proposades està calculada de manera que sigui suficient per
el volum de treball proposat. Les activitats es publicaran a principi de curs juntament amb les dates de
lliurament perquè l'alumnat pugui planificar-se adequadament i combinar la vida familiar, laboral i l'estudi.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 25 1 20

Classes teòriques Classe a l'aula 25 1 20

Activitats de treball no presencial 100 4 80
Estudi i treball autònom en grup Treballs de seguiment 25 1 20

Estudi i treball autònom individual o en grup Treball final 75 3 60

Total 125 5 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
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estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'alumne haurà de lliurar els treballs dins els plaços acordats al contracte pedagògic.

La professora farà un seguiment continuat mitjançant tutorització on-line per facilitar el cumpliment dels
objectius acadèmics.

Treballs de seguiment

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció L'alumne farà dos treballs breus d'orientació pràctica relacionats amb la temàtica de l'assignatura que

serviran per assolir de manera gradual les competències corresponents.

Criteris d'avaluació Es valorarà l'adequació del treball als continguts de classe, la correcta metodologia, l'originalitat de la proposta

realitzada i la possibilitat de posar-a en pràctica.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Treball final

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció L'alumne triarà si vol fer el treball final en modalitat individual o grupal. Aquest treball tendrà com a

finalitat realitzar una proposta d'actuació basada en els continguts de l'assignatura i que sigui aplicable al

lloc de feina o a l'àmbit d'interès de l'alumne.

Criteris d'avaluació Es valorarà l'adequació del treball als continguts de classe, la correcta metodologia, l'originalitat de la proposta

realitzada i la possibilitat de posar-la en pràctica.

Percentatge de la qualificació final: 80% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A continuació es detalla material que pot ser d'utilitat a l'alumnat.

Bibliografia bàsica

Perdiguero, E; Comelles, J. Mª. (eds.). Medicina y cultura: estudios entre la antropología y la medicina.
Barcelona: Bellaterra; 2000.

Spector, RE . Las culturas de la salud. Madrid: Prentice Hall, 2002.

Bibliografia complementària

Abarca, P. y cols. Inmigración y extranjería: régimen jurídico básico: adaptado a la Ley Orgánica 2/2009,
de 11 de diciembre, de reforma de la Ley de extranjería. Madrid: Colex, 2010.
Balado, M. y cols. Inmigración, estado y derecho: perspectivas desde el siglo XXI. Barcelona: Bosch, 2008.
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Benner, P. From novice to expert: excellence and power in clinical nursing practice. Upper Saddle River,
N.J. : Prentice Hall, 2001.
Buresh, B y Gordon, S. From silence to voice: what nurses know and must communicate to the public.
Ottawa: Canadian Nurses Association, 2000.
Cachón,L y Laparra, M. Inmigración y políticas sociales. Barcelona: Bellaterra, 2009.
Checa, F. (eds.). La inmigración sale a la calle: comunicación y discursos políticos sobre el fenómeno
migratorio. Barcelona: Icaria, 2008.
Domínguez, R. (ed.). Inmigración: crecimiento económico e integración social. Santander: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cantabria: Parlamento de Cantabria, 2007.
GREI, (coord). Multiculturalitat: educació i societat. Palma: Universitat de les Illes Balears, Edicions UIB,
2007.
Goffman, E. y cols. Sociologías de la situación. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta, 2000.
Goffman, E. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Madrid: Amorrortu-Murguia, 1987.
Goffman, E. Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu, 1989.
Foucault, M. El nacimiento de la clínica: una arqueología de la mirada médica. Buenos Aires: Siglo
Veintiuno, 2001.
Miranda, Miguel. De la caridad a la ciencia: pragmatismo, interaccionismo simbólico y Trabajo Social.
Zaragoza: Mira, 2004.
Molina, C. y cols. (eds). Inmigración e integración de los extranjeros en España. Madrid: Difusión jurídica,
2009.
Núñez, C. Interculturalidad y derecho del trabajo: una aproximación a la gestión de no discriminalidad de
la diversidad cultural en la empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009.
Parra, JF. (coord.). La inmigración en España: algunos datos para el debate. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009.
Reverte, JM. Antropología médica. Madrid: Rueda, 1981.
Weber, M. La ciència i la política. València: Universitat de València, 2005.
Weber, M. El político y el científico. Madrid: Alianza, 2001.
Weber, M. El problema de la irracionalidad en las ciencias sociales. Madrid : Tecnos, 1985.
Weber, M. Sobre la teoría de las ciencias sociales. Barcelona: Península, 1974.
Wieviorka, M. El racismo: una introducción. Barcelona: Gedisa, 2009.
Zapata, R. Multiculturalidad e inmigración. Madrid: Síntesis, 2004.

Altres recursos

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/
organigrama/area.ca.jsp?coduo=334.9
Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears. http://saluticonsum.caib.es/index.ca.html
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). http://ibestat.caib.es/ibestat/page
Instituto de la Mujer. Gobierno de España: http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/
Mujeres en red. http://www.mujeresenred.net/
Pacte Palma contra la violència de gènere. http://www.pactepalma.com/pacte_flash.php


