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28334 - GÈNERE, IGUALTAT I SALUT

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria
Coordinador : Carolina Chabrera Sanz
Curs: Tercer
Trimestre: Segon
Crèdits: 4
Professorat: 

Carme Planas Campmany  <cplanas@tecnocampus.cat>
Gemma Garreta Parés  <ggarreta@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà

Competències que es treballen

Bàsica

CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que 
cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma 
a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la 
vanguardia del seu camp d'estudi

CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis 
que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

General

CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i 
independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el 
secret professional

Transversal

CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció
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Gènere, igualtat i salut és una assignatura obligatòria de 4 ECTS emmarcada en la matèria de Ciències de la Infermeria Avançada del grau d'infermeria.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la igualtat/equitat de gènere consisteix en assolir la igualtat de drets, responsabilitats i oportunitats per a 
totes les persones tenint en compte les seves diferències, sent considerat un dret humà fonamental. Com a construcció social que és, el gènere es 
materialitza en aquelles relacions que estableixen dones i homes en els diferents àmbits de la vida social i és un dels factors transversals considerats més 
influents quan aprofundim en les desigualtats socials en salut. La iniquitat de gènere que genera aquesta interacció de la dona en els diversos àmbits socials 
repercuteix directament en la seva salut.

 L’assignatura Gènere, igualtat i salut, té com a objectiu que el col·lectiu de l’alumnat aprofundeixi en aquells conceptes  que defineixen el gènere, així com  la 
seva relació amb els processos de salut i malaltia de la persona i de la comunitat.

Es pretén aportar les eines bàsiques necessàries per a que l’alumnat integri la perspectiva de gènere en el seu procés d’anàlisi i reflexió, així com 
comprengui la importància de la seva transversalització en procediments, protocols i polítiques en salut.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per 
motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla 
docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i 
recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial).

Resultats d'aprenentatge

RA 49. Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos de salut-malaltia

RA 50. Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge

RA 51. Sap identificar la intersecció de les desigualtats de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de 
gènere, diversitat funcional, etc).

RA 52. Identifica i és capaç d’analitzar les causes estructurals i els efectes de la violència contra les dones i altres violències de gènere

RA 53. Sap analitzar l’impacte de gènere individual i poblacional del tipus de sistema d’atenció a la salut

RA 56. Coneix i utilitza els Aportacions de les dones i dels estudis de gènere en su disciplina?????????????

RA 57. Identifica i problematitza els desviacions, estereotips i rols de gènere en su disciplina i en la pràctica de su Professió.?????????????

RA 58. Sap fer un ús inclusiu i no sexista de el llenguatge.

RA 59 Coneix les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l’accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de dones i 
homes (pitjor o millor alimentació; accés a la feina i tipus de treballs; accés a l’educació y, per tant, la prevenció; accés a les TIC i, per tant, a la informació 
sobre la salut; accés a l’esport, etc.).

RA 60. Coneix les polítiques públiques que afecten a la igualtat en la salut i els instruments del gender mainstreaming per la seva aplicació en els plans i 
informes relacionats amb la salut.

Metodologia de treball

MD1. Sessions de classes expositives

MD 2. Seminaris

MD 3. Treball en grup

MD 11. Treball autònom

Continguts

Tema 1. Introducció i conceptes generals 

Tema 2. Desigualtats socials, gènere i salut.

Tema 3. Polítiques de gènere

Tema 4. Violència de gènere

Tema 5. Gènere i salut

Tema 6. La transversalització del gènere en cooperació internacional per el desenvolupament.

Activitats d'aprenentatge

 



Activitat ECTS Metodologia Competències

AF1. Classe magistral 1 MD1. Sessions de classes expositives CB1, CG4, CG7, CT1

AF2. Tutories presencials 0,1
MD 2. Seminaris

MD 3. Treball en grup
CB1, CG4, CG7, CT1

AF5. Seminaris 0,4 MD 2. Seminaris CB1, CB2, CB3, CT1

AF7. Treball en grup 0,2 MD 11. Treball autònom CB1, CT1

AF9. Estudi personal 2,3 MD 11. Treball autònom CB1, CT1

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació de les competències es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats:

Activitat d’avaluació ECTS Competències

SE5. Seminaris 20% CB1, CB2, CB3, CG4, CG7, CT1

SE3. Treball en grup 40% CB1, CG7, CT1

AE1. Examen 40% CB1, CT1

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

Important:

Per aprovar l’assignatura, és necessari obtenir una nota de 5 en el examen. Aquesta és la única activitat avaluadora susceptible de recuperar i consistirà en 
un examen final al període de recuperació on la nota mínima ha de ser un 5.

En cas de que algun membre del grup no consti en el lliurament del treball per decisió individual o del grup, el treball serà avaluat amb un 0. Aquest treball no 
es podrà realitzar ni recuperar de forma individual.

D'acord amb la normativa UPF vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es 
podrà optar a la recuperació. L’activitat avaluadora amb possibilitat de recuperació és l’examen. L’avaluació continuada no és susceptible a recuperar.

En el cas de suspendre l’assignatura, aquesta s’haurà de recuperar l’any vinent (no es guardarà cap nota).

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de 
recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.
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