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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10992 - Investigació Crítica en Salut: pràctiques,polítiques i ciutadania
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 3.8 no presencials (95 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Andreu Bover Bover

andreu.bover@uib.es

10:00h 12:00h Dimarts 28/09/2011 08/02/2012 Ed. Beatriu

de Pinós.

Despatx Nº 13.

Margalida Miró Bonet

mmiro@uib.es

12:00h 13:00h Dimarts 01/09/2011 31/08/2012 Edifici Guillem

Cifre de

Colonya.

Despatx C-201

Concepción Zaforteza

Lallemand

concha.zaforteza@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

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

Postgrau Postgrau

Contextualització

Aquesta assignatura és presenta com optativa, ja que pretén profunditzar, des d'un anàlisis crític les polítiques
i les pràctiques en salut. Es presentaran i discutiran mitjançant exemples de recerques diferents perspectives
crítiques que permeten explorar i comprendre experiències en salut en els diferents contexts socials.

Des de la perspectiva crítica es denuncien els pressupost, suposicions o judicis per permeten desnaturalitzar
i qüestionar construccions socials envers la salut. Alguns conceptes claus sobre els que es reflexionarà seran
el significat actual del dret a la salut, equitat, desigualtat, participació i ciutadania, situant-los en un moment
social convuls en que molts d'ells es veuen compromesos i en clara regressió, especialment en el context
europeu.
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Requisits

Recomanables

Que l'estudiant tengui esperit reflexiu i disposició al debat utilitzant fonts teòriques i documentals

Competències

Específiques

1. Explorar i analitzar críticament les perspectives teòriques que sustenten les polítiques de salut..
2. Analitzar críticament algunes qüestions polítiques clau per a la salut, la seva expressió com a

construccions socials de la salut, la seva promoció i cures en diferents contexts, del local, nacional a
l'internacional..

3. Aplicar les habilitats crítiques adquirides a la millora de la pràctica o a la recerca en salut, a les àrees
d'interès dels estudiants..

Continguts

El principal objectiu d'aquest curs és preparar estudiants perquè puguin analitzar críticament com operen
les construccions socials de la salut en la societat, i com aquests estan modulats pels discursos de salut, les
polítiques socials i les pràctiques dels professionals de la salut.

Continguts temàtics
Tema 1. Introducció al paradigma crític-social, corrents teòriques i implicacions per la investigació
en salut.

Tema 2. Pràctiques transformatives i participatives en salut en l'àmbit clínic.

Tema 3. Desenvolupament professional i treball en equip multidisciplinars en el Sistemes
sociosanitaris.

Tema 4. Determinants socials de la salut: aproximació crítica a la atenció de la salut a la comunitat.
Implicacions polítiques i pràctiques en salut.

Metodologia docent

Durant el desenvolupament del curs es realitzaran dins les classe teòriques, lectures i grups de discussió. El
procés d'aprenentatge tindrà lloc tant dins com fora de l'aula. S'espera que les i els estudiants acudeixin a
l'aula disposats per participar i contribuir en el desenvolupament dels continguts.
En el transcurs de les classes, el professorat farà preguntes obertes, amb la finalitat de promoure el procés
de reflexió i raonament de l'estudiant.
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Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Exposició i defensa
de comentaris
d'articles

Grup gran (G) L'estudiant defensarà publicament el comentari de tres articles relacionats
amb alguns dels autors tractats a classe.

Classes teòriques Exposició i defensa
de la seva àrea
d'interés

Grup gran (G) L'estudiant defensarà publicament la seva àrea d'interès, contextualitzant el
fenomen i el fonamentant-lo des d'una perspectiva crítica utilitzant alguna
de les orientacions teòriques exposades durant el curs. L'estudiant haurà de
posar de relleu les implicacions per a les polítiques i les pràctiques en salut.

Classes teòriques Lliço magistral Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu, el professorat establirà els fonaments
teòrics, així com el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que
l'estudiant haurà d'utilitzar per preparar de forma autònoma els continguts.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les unitats
temàtiques

Preparació de cada unitat temàtica amb les seves lectures obligatòries o
complementàries. S'hi inclou, la preparació dels comentaris dels articles i del informe
de la seva àrea d'interès.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 24

Classes teòriques Exposició i defensa de comentaris

d'articles

6 0.24 4.8

Classes teòriques Exposició i defensa de la seva àrea

d'interés

6 0.24 4.8

Classes teòriques Lliço magistral 18 0.72 14.4

Activitats de treball no presencial 95 3.8 76
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats temàtiques 95 3.8 76

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

Exposició i defensa de comentaris d'articles

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció L'estudiant defensarà publicament el comentari de tres articles relacionats amb alguns dels autors tractats a

classe.

Criteris d'avaluació L'estudiant podrà exposar i defensar el comentari de 3 articles. Cada un es valorarà en un 15%. Es tindran en

compte criteris de capacitat de síntesi, desenvolupament de la informació rellevant, i la capacitat d'analitza

críticament els conceptes claus.

Percentatge de la qualificació final: 45% per l'itinerari A

Exposició i defensa de la seva àrea d'interés

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció L'estudiant defensarà publicament la seva àrea d'interès, contextualitzant el fenomen i el fonamentant-

lo des d'una perspectiva crítica utilitzant alguna de les orientacions teòriques exposades durant el curs.

L'estudiant haurà de posar de relleu les implicacions per a les polítiques i les pràctiques en salut.

Criteris d'avaluació L'estudiant exposar i defensar el informe sobre la seva àrea d'interès. Es tindran en compte criteris de capacitat

de síntesi, desenvolupament de la informació rellevant, la capacitat d'analitza críticament els conceptes claus

i la capacitat de defensar i justificar la rellevància del fenòmen d'estudi.

Percentatge de la qualificació final: 55% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

* Mercado J, Gastaldo D, Calderón C. Paradigmas y diseños de la investigación cualitativa en salud. Una
antología iberoamericana. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara, 2002.

* Benach J, Muntaner C. Aprender a mirar la salud. Cómo la desigual social daña nuestra salud. Barcelona:
El Viejo Topo, 2005.

* Denzin N.K., Lincoln Y.S. (Ed). Handbook of qualitative research (3aEd). Thousand Oaks: Sage, 2005.
* Schön D.A. La formación de los profesionales reflexivos: hacia un Nuevo diseño de la enseñanza y el

aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Ministerio de Educación y Ciencia y Paidós Ibérica, 2008.

Bibliografia complementària

Altres recursos
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