Horari
Els dilluns i els dimecres de 17.30 a 19.30 hores.
Lloc d’impartició
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari,
carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma.

Diploma
d’Especialització de la
UOM en Diferents
Mirades sobre
l’Afectivitat i la Sexualitat
en la Gent Gran

Inici del curs
Mes de novembre de 2016

(8 ECTS)

Informació i matrícula:
Edifici Sa Riera
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma
Telèfon: 971 17 24 45
uo@uib.cat - uom@uib.cat
Horari: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres (es donarà dia i hora per formalitzar la
matrícula).
Preinscripció: el mes de juliol, per Internet (uo.uib.cat - uom.uib.cat), i el mes de
setembre, directament a l’edifici Sa Riera.
Matriculació: mes d’octubre.

Vicerectorat
de Projecció Cultural
i Universitat Oberta

Durada: un curs acadèmic
Impartició: 2016-17

Disseny: Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat/
Fotografia: Antoni Costa

Vicerectorat
de Projecció Cultural
i Universitat Oberta

Continguts:

Els Diplomes d’Especialització pretenen donar resposta al nou perfil d’alumnat
que ha acabat els estudis del Diploma Sènior de la UOM i vol aprofundir en
els coneixements apresos; i pretenen arribar igualment a un nou tipus d’alumnes
interessats a conèixer i aprofundir temàtiques de diversos àmbits del
coneixement i fer cada vegada més real el principi de l’aprenentatgeal llarg
de tota la vida.

Objectius:
– Conèixer els aspectes biopsicosocials de la sexualitat en l'adultesa.
– Conèixer les característiques de la sexualitat en diferents moments del cicle
vital amb especial èmfasi en els adults grans.
– Ampliar els coneixements sobre sexualitat al llarg de la història i en diferents
cultures i contextos històrics.
– Discriminar els estereotips en la sexualitat i afectivitat en aquesta etapa de la
vida i en diferents contextos.
– Afermar estratègies que afavoreixin la millora en l'àmbit de l'afectivitat i la
sexualitat.

— Afectivitat i sexualitat. Fonaments bàsics (1,3 ECTS)
– Història de la sexologia.
– Conceptualització de sexualitat: aspectes cognitius, emocionals i conductuals.
– Prevalença de l’activitat sexual i edat.
– La sexualitat en la gent gran: actituds, mites i realitats.
— Sexualitat en els adults grans: aportacions de la investigació (1 ECTS)
– Conceptes vinculats a la sexualitat en l'envelliment.
– Enfocaments d'estudi.
– Perspectiva dels professionals.
— Factors biològics i socials relacionats amb la sexualitat en la gent gran (1,7 ECTS)
– Cultura, gènere i sexualitat.
– Drets sexuals.
– Canvis fisiològics que influeixen en el comportament sexual.
– Viure la sexualitat: factors socials i enfocament de gènere.
— Afectivitat i sexualitat al llarg del cicle vital (1 ECTS)
– La sexualitat en les diverses etapes del cicle vital.
– Sexualitat i emocions en persones grans.
— Facilitadors i inhibidors de la sexualitat en la gent gran (1,5 ECTS)
– Dimensió medicobiològica: disfuncions sexuals, malalties cròniques, abusos
sexuals, etc.
– Dimensió psicosocial: creences i expectatives, biografia i historia personal i
sexual, contacte social: l’edat i els afectes, entorn social i familiar, diversitat
sexual, etc.
— Afectivitat, sexualitat i qualitat de vida (1,5 ECTS)
– Promoció de la salut. Variables físiques i psicosocials relacionades amb una
sexualitat plena.
– Imatge corporal i actituds sexuals.
– Habilitats socials en les relacions de parella: habilitats de relació, de
comunicació i d'expressió de sentiments.

Requisits:
— Tenir el títol de Diplomat Sènior i/o Sènior Superior de la UOM
— Tenir estudis universitaris
— Tenir estudis d’accés a la Universitat (PAU o més grans de 25 anys)
— Tenir el certificat del Diploma Sènior i/o Sènior Superior de la UOM
— Tenir altres titulacions, d’acord amb el que marqui la normativa vigent

uo.uib.cat - uom.uib.cat

