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Àmbit d’aplicació 
 

 

 

 Graus 
 

 

Grau en Medicina 
 
 

 

 

 Assignatures 

 

 
Psicologia; Relació Metge-Malalt i Habilitats Comunicatives; Ginecologia i 

Obstetrícia; Pediatria; Medicina Preventiva i Salut Pública; Bioètica; 

Medicina Comunitària; Investigació Biomèdica; Gestió Sanitària; 
Pràctiques 
 

  



                                         

 

 Abordatge docent 

 

Temes específics que es poden tractar 

 

 

1. Interseccionalitat de gènere i desigualtat social en salut a la consulta 

d'AP en cas de violència masclista: nivell socioeconòmic, ètnica, 

idiomes parlats, edat, condició administrativa, familiar, precarietat 

laboral, social, presència de xarxes socials, etc. 

2. Intervenció transversal, integrada i en equip a la violència masclista 

(víctima i agressor): prevenció (formació i sensibilització); detenció 

(entrevista clínica); registració; valoració (víctima) si hi ha riscos 
imminents i quina situació viu en l'entorn més proper (evitar 

infantilització i victimització secundària); garantir seguiments des de 

l’AP. 

3. Atenció a la violència masclista també dins de l'àmbit de la salut 

(alta presència i/o feminització de professions mèdiques i de la 

salut). 

 
 

 

Activitats de seminari  

 

- Analitzar les diferents formes de violències masclistes (psicològica, 

física, sexual, econòmica, simbòlica, institucional) i els diversos 
àmbits (parella, familiar, sociocomunitari, simbòlic, laboral, 

sanitari). 

 
- Aprofundir en la violència masclista segons situacions i/o moments 

vitals diversos, per exemple: matrimonis pactats; embaràs; MGF; 

infància, adolescència, joventut, adultesa i vellesa; SOGIESC 
(Sexual Orientations, Gender Identities and/or Expressions, and Sex 

Characteristics) i LGTBI; HIV, trastorns mentals, crònics, múltiples. 

 

- Conèixer el dret, autonomia en l'àmbit sanitari en referència a la 
violència masclista: quan i com intervenir, protegir, on anar i 

denunciar.  

 
- Reflexionar sobre els límits ètics i socials. Reflexionar sobre el 

consens. 
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