
Aquest màster interuniversitari amb la Univesitat de Barcelona és continuïtat del títol propi de la URV en 
Antropologia de la Medicina (1994- 2000), i del Màster oficial en Antropologia Mèdica i Salut Internacional 
(2005- 2014). Està considerat el millor d'Europa i d'Amèrica Llatina en llengua espanyola, per la qualitat 
dels seus docents i de les recerques que es duen a terme.

Té com a objectiu proporcionar als estudiants una base sòlida en teories, tècniques i metodologies en 
antropologia mèdica perquè, en finalitzar, estiguin preparats per traduir problemes socials en preguntes de 
recerca antropològica i transformar aquestes investigacions en polítiques pràctiques, de manera que 
contribueixin a crear innovacions socials i trobar nous models d'intervenció sanitària.

Coordinació acadèmica: Dra.  Blanca Deusdad Ayala

Adreçat a Sortides professionals

Estudiants i professionals del món sanitari (ciències mèdiques, infermeria, 
fisioteràpia i treball social), que treballin o estiguin interessats en organit-
zacions internacionals de salut, de l’àmbit del medi ambient, l’educació 
social o la mediació i que busquin formació en ciències socials per respon-
dre a una millor i més eficient intervenció social; així com poder desenvolu-
par recerca en l’àmbit sociosanitari. 
Estudiants amb formació en l'àmbit de l'Antropologia social i cultural i 
d’altres carreres de ciències socials, com la sociologia, que busquin 
especialització en el camp de la salut. 

· Agències públiques i privades que actuen en processos d'avaluació en 
el sector de la salut.
· Intervenció en salut internacional, promoció i educació de la salut i 
salut pública.
· Formació sociosanitària, universitària o extra universitària.
· Gestió i planificació de la salut.
· Psiquiatria i psicologia cultural.
· Gerontologia i envelliment.
· Intervenció en salut intercultural.
· La salut en relació al medi ambient
· Recerca internacional d'alt nivell en salut global.

Màster Interuniversitari en
ANTROPOLOGIA MÈDICA
I SALUT GLOBAL

www.urv.cat/masters ·  977 779 944 · postgrau@urv.cat
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DURADA
120 ECTS (2 anys) · del 10/17 a 06/19

HORARI
Semipresencial
De dilluns a divendres de 17 a 21h

POSTGRAUS
2017 - 2018

Doctorat vinculat: Antropologia i Comunicació



PROGRAMA

Oficina d’Atenció al Màster
postgrau@urv.cat  ·  977 77 99 44

PRIMER CURS. ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:
Primer quadrimestre (30 crèdits)
· Antropologia i Ciències de la Salut
· Representacions Etnogràfiques del Procés Salut, Malaltia, Atenció 
· Medicalització i Cultura 
· Sistemes Mèdics 
· Salut i Societat en la Història d'Occident 
· Sistemes d'Informació i Documentació Aplicats en Antropologia Mèdica 

Segon quadrimestre (30 crèdits)
· Salut Global  
· Metodologia Etnogràfica en Antropologia Mèdica
· Tècniques Avançades en Etnografia  
· Alimentació, Salut i Cultura  
· Antropologia i Salut Global  
· Antropologia i Salut Mental  
· Orientacions Crítiques en Antropologia Mèdica
· Les Orientacions Fenomenològiques: Cos i Cultura

SEGON CURS. ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:
Primer quadrimestre 
· Substàncies, Malestars, Subjectes i Gestió de Riscos
· Cultura i Economia Política de les Afliccions  
· Controvèrsies Alimentàries: Subjectes, Pràctiques i Discursos  
· Cultura i Economia Política de l'Atenció en la Salut: Les Institucions Assistencials  
· Antropologia Mèdica Aplicada
  
Segon quadrimestre 
· Salut, Desenvolupament i Medi Ambient  
· Seminari d'Estudis Avançats  
· Treball de Fi de Màster

Universitats participants
Universitat de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili (Coordinadora)
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