
MEMÒRIA DE SUPRESSIÓ DEL TÍTOL 
 

MÀSTER UNIVERSITARI EN ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL (M2708) 
 

DADES APROVACIÓ DEL CENTRE 
Data i òrgan que ha aprovat la supressió del màster:  
 

 
DADES TÈCNIQUES DEL TÍTOL 
Any implantació: 2014-2015 
Crèdits: 120 

 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUPRESSIÓ 
La Comissió Acadèmica del Consell de Govern en la seva sessió de 28 de juny de 2018 va acordar deixar de participar en el MU Antropologia Mèdica 
i Salut Global, que coordina la Universitat Rovira i Virgili a partir del curs 2019-20, la qual cosa ha comportat la denúncia per part de la UB del conveni 
signat el 20 de febrer de 2014, i l’aplicació del calendari d’extinció del pla d’estudis aprovat per la universitat coordinadora, Universitat Rovira i 
Virgili. 

 
NOMBRE D’ESTUDIANTS AFECTATS PER LA SUPRESSIÓ 
 
 



ITINERARI D’EXTINCIÓ MÀSTER “M2708 ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL” MÀSTER  de 120 CRÈDITS  
 

Assignatures CURSOS  
Codi Assignatura 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

Inicien l’extinció els 
estudiants que han 
accedit al màster el curs 
anterior a l’inici de 
l’extinció atès que són 
assignatures que han 
pogut cursar. 

571723 Antropologia i Ciències de la Salut (URV) 

Sense 
docència 

amb tutories  

Sense 
docència 
(examen) 

Convocatòria 
extraordinària 

(examen)  
Extingida  

571725 Medicalització i Cultura (URV) 

571724 Representacions Etnogràfiques del Procés Salut, 
Malaltia, Atenció (URV) 

571726 Salut i Societat en la Història d’Occident (CSIC) 
571727 Sistemes Mèdics (URV) 

571728 Sistemes d’Informació i Documentació aplicats en 
Antropologia Mèdica (URV) 

571729 Salut Global (URV/UB) 

571730 Metodologia Etnogràfica en Antropologia Mèdica 
(URV) 

571731 Tècniques Avançades en Etnografia (UB) 
571732 Alimentació, Salut i Cultura (URV) 
571733 Antropologia i Salut Global (URV) 
571734 Antropologia i Salut Mental (URV) 

571735 Les Orientacions Fenomenològiques: Cos i Cultura 
(URV) 

571736 Orientacions Crítiques en Antropologia Mèdica 
(URV) 

Inicien l’extinció els 
estudiants que en el 
curs següent a l’inici 
d’extinció del màster els 
60 crèdits del 2n curs 
per tal de garantir que 

571741 Antropologia Mèdica Aplicada (URV) 

Docència 
Sense 

docència 
amb tutories 

Sense 
docència 
(examen) 

Convocatòria 
extraordinària 

(examen) 
Extingida 

571742 Controvèrsies Alimentàries: Subjectes, Pràctiques i 
Discursos (URV) 

571740 Cultura i Economia Política de l’Atenció en Salut: 
Les Institucions Assistencials (URV) 

571739 Cultura i Economia Política de les Afliccions (URV) 



Assignatures CURSOS  
Codi Assignatura 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

els estudiants que han 
accedit al màster el curs 
anterior a l’inici de 
l’extinció hagin pogut 
cursar les assignatures 
amb docència com a 
mínim un any. 

571738 Substàncies, Malestars, Subjectes i Gestió de Riscos 
(URV) 

571743 Seminari d’Estudis Avançats (URV/UB/CSIC) 

571737 Salut, Desenvolupament i Medi Ambient (UB)  

Docència 
vinculada al màster 

M1702 
Antropologia i 

Etnografia 

Sense 
docència 

amb tutories 
vinculada al màster 

M1702 
Antropologia i 

Etnografia 

Sense 
docència 
(examen) 

vinculada al màster 
M1702 Antropologia i 

Etnografia 

Convocatòria 
extraordinària 

(examen) 
vinculada al màster 

M1702 Antropologia i 
Etnografia 

Treball Final de Màster 571744 Treball de Fi de Màster (URV/UB/CSIC) Docència Extinció amb 
docència 

Extinció amb 
docència 

Convocatòria 
extraordinària 

(examen) 
Extingida 

  
(*) en el cas que l’extinció es faci AMB DOCÈNCIA vinculada a altra assignatura, cal indicar el codi de l’assignatura a la qual estarà vinculada. 
 
 
 



CRITERIS D’EXTINCIÓ DE LES ASSIGNATURES: 
 
1.- En principi, l’extinció es realitza en dos cursos acadèmics SENSE DOCÈNCIA (només examen) 
 
Atès que la normativa de la UB estableix un període d’extinció per als estudiants de dos cursos acadèmics per poder finalitzar el màster en les 
condicions en que el varen iniciar,  si el centre vol proposar una extinció del màster en un únic curs acadèmic, creiem convenient incloure el 
següent redactat al final del calendari d’extinció: 
 
“En el cas que algun estudiant que hagi iniciat el màster en cursos anteriors no superi tots els crèdits necessaris per a obtenir el títol en el curs 
2016-17, el centre possibilitarà una matrícula d’assignatures que tinguin estudiants pendents amb dret a examen i sense docència durant el 
curs 2017-18.” 
 
Inicien l’extinció en el curs en que s’implanta el nou títol o pla d’estudis els crèdits del 1r curs (i anivellament), atès que són assignatures que han 
pogut cursar els estudiants que han accedit al màster el curs anterior a l’inici de l’extinció. 
 
Inicien l’extinció el curs següent de la implantació del nou títol o pla d’estudis la resta dels crèdits del màster, per tal de garantir que els estudiants 
que han accedit al màster el curs anterior a l’inici de l’extinció hagin pogut cursar les assignatures amb docència com a mínim un any. 
 
2.- Poden proposar una extinció de les assignatures AMB DOCÈNCIA: 
 
 - Assignatures de pràctiques i de Treball Final de Màster 
  

- Assignatures compartides amb altres màsters si és una assignatura OBLIGATÒRIA en el màster de destí.  
 
- Assignatures en que es pugui impartir la docència amb una assignatura equivalent en el títol nou – és condició indispensable per vincular 
les dues assignatures que el número de crèdits de les assignatures en els dos títols sigui el mateix. En el cas que l’extinció es faci AMB 
DOCÈNCIA vinculada a altra assignatura, cal indicar el codi de l’assignatura a la qual estarà vinculada. 

 
CRITERIS PER A LES ASSIGNATURES COMPARTIDES per més d’un màster en que el màster d’origen inicia un procés d’extinció 



 
Les assignatures que hagin d’iniciar el seu procés d’extinció i que estiguin compartides amb altres màsters tindran el següent 
tractament: 
 
OPTATIVES en el màster de destí - l’extinció s’ha de fer SENSE DOCÈNCIA en el màster d’origen i el màster de destí no la pot ofertar als 
seus estudiants.  
 
Cal que els dos coordinadors dels màsters es posin d’acord si cal realitzar un procés d’ajustament d’oferta d’assignatures que 
comparteixen o no. Una possibilitat seria, per exemple, vincular en el màster de destí assignatures del nou màster en procés de verificació. 
En aquest cas, la vinculació d’assignatures del nou màster i l’activació de l’oferta en el màster de destí es farà un cop estigui aprovat i 
implementada la informatització del nou màster. 
 
OBLIGATÒRIES en el màster de destí – el màster d’origen les ha d’ofertar AMB DOCÈNCIA durant el procés d’extinció (amb o sense 
vinculació amb una assignatura del nou títol) 
 
Cal tenir en compte que aquesta situació és provisional durant un màxim de dos cursos i caldrà prendre una decisió en el màster de destí 
de cara al curs 2014-15 respecte a l’ajustament necessari per continuar oferint als estudiants l’obligatòria del pla d’estudis que prové d’un 
màster en extinció. 

 


