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Prerequisits

No hi ha cap requisit específic, però les persones que cursin aquest mòdul haurien d'estar familiaritzades amb
els conceptes bàsics de sexe/gènere i interessades per les desigualtats derivades per raó de sexe/gènere

Objectius

El mòdul "Gènere, Comunicació i canvi social" se centra en l'estudi, la reflexió i l'anàlisi dels tres conceptes
continguts en l'enunciat de l'assignatura. Posa en relació la identitat de gènere amb el món de la comunicació i
com aquesta dialèctica dificulta o afavoreix el canvi social.

Els mitjans de comunicació són importants instruments de producció i reproducció de l'imaginari col·lectiu, en
el qual els estereotips de gènere tenen un gran pes en la percepció social dels homes i les dones concret i
reals. Aquest mòdul analitza el discurs dels mitjans de comunicació com a fòrums estratègics de producció de
sentit, a la vegada que reflexiona sobre la responsabilitat dels mateixos en la permanència o el canvi de les
imatges i estereptips de gènere.

Objectius:

a) Analitzar i reflexionar sobre els continguts dels mitjans de comunicació des d'una perspectiva de gènere.
Els mitjans proposen lectures de la realitat que condicionen la percepció social dels fenomens, i reprodueixen
les bases cognitives de la societat.

b) Estudiar la interdependencia entre els mitjans de comunicació i la societat i com es manté, es produeix i
reprodueix el canvi social pel que fa a les identitats de gènere

Competències

Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar
idees de manera original, sovint en un context de recerca
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
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Saber analitzar les noves formes de comunicació social generades per les TIC (tecnologies de la
informació i de la comunicació) a fi d'innovar en les pràctiques de producció mediàtica i cultural i
resoldre els problemes plantejats en els nous entorns.
Saber analitzar l'impacte de les estratègies dels grups mediàtics en els processos de comunicació
social a fi de promoure noves formes de cultura i comunicació participatives
Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar estratègies comunicatives mediàtiques per construir temes
informatius complexos.
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

Aplicar l'anàlisi crítica del discurs a productes mediàtics concrets
Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar
idees de manera original, sovint en un context de recerca
Elaborar campanyes de comunicació per a entitats o organismes aplicant la perspectiva de gènere
Elaborar treballs de recerca sobre els diferents aspectes relacionats amb el gènere i la comunicació
Identificar els continguts de caràcter sexista i/o discriminatori en els productes mediàtics
Produir continguts mediàtics escrits o audiovisuals aplicant la perspectiva de gènere
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer els mecanismes de transmissió d'estereotips de gènere en els diversos productes
mediàtics i de comunicació
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Continguts

Breu descripció dels continguts:

1. Conceptes bàsics en maèria de gènere. El sistema sexe/gènere. Socialització i identitat de gènere. Mites,
Arquetipus i Esterotips. Els rols de gènere.

2. La comunicació com a nou fòrum estratègic de poder i influència social, i la seva responsabilitat en la
producció i reproducció de l'imaginari col·lectiu: Les diferents modalitats comunicativas. Informació. Publicitat.
Entreteniment. Cinema, Nous formats comunicatius. L'aparició d'internet com a eix de la comunicació.

3. Divisió social de l'espai: esfera pública i esfera privada. Discursos diferents per a espais diferents. Premsa
d'informació general versus premsa femenina i familiar

4. Els agents productors d'informació: mecanismes de producció i reproducció dels estereotips de gènere. La
composició dels mitjans de comunicació. El sostre de vidre de la professió. Informes internacionals, estatals,
regionals i altres.

4. Asimetria en la representació de gènere: Ells fan. Elles són. Informes internacionals, europeus, d'àmbil
espanyol i català. Diferència de tractament en la informació. El cas de la informació esportiva.

5. Aplicació de la perspectiva de gènere a la informació. Recomanacions per a evitar el tractament estereotipat
d'homes i dones a la informació.

6. La publicitat, discurs eufòric. Models masculins i femenins recurrents. Origen i evolució dels models
d'identificació en la publicitat i el seu impacte en la societat. Valors suprems del discurs publiciari.

7. L'entreteniment i la ficció. Sèries televisives i estereotips de gènere: els nous models de masculinitat i
feminitat.

8. Nous formats comunicatius: l'impacte de les Xarxes socials en el sistema comunicatiu. Altres formats:
videoclips, cilp, youtube, web sèries, etc.
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9. El Cinema. Importànciadela ficció en la construcció de l'imaginari social. Rols recurrents masculins i
femenins en la ficció cinematogràfica. El cas de la prostitució en el cinema.

10. Marc normatiu en comunicació: la Llei d'Igualtat i la Llei de la publicitat com a mecanismes correctors del
sexime en la informació i la publicitat. Perspectives de futur

Metodologia

La metodologia serà la següent:

a) Explicació teòrica sobre els conceptes bàsics i fonamentals de l'assignatura (2 hores)

b) La part pràctica consistirà a discutir i analitzar a classe els encàrrecs que s'hagin fet en la sessió anterior (1
hora)

c) Paral.lelament s'haurà de triar un tema entre els diferents aspectes tractats en el temari i desenvolupar un
assaig acadèmic d'unes 3.000 paraules

d) Orientació sobre lectures bàsiques i complementaries al llarg de les sessions del curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Discussió de temes concrets 10 0,4 1, 8

Explicació de conceptes teòrics de l'assignatura 10 0,4 1, 2, 8

Tipus: Supervisades

Proposta de treball de curs 5 0,2 2

Sessions de seguiment del treball de curs 5 0,2 1, 7

Tipus: Autònomes

Escriptura del treball de curs 0 0 2, 3, 7

Lectures de textos básicos y complementarios 0 0 2, 7

Recerca i explicació d'exemple mediàtics a analitzar a la classe 10 0,4 3, 8, 9

Avaluació

L'avaluació es farà mitjançant:

a) L'escriptura d'un text d'unes 3.000 paraules d'extensió sobre algun punt del programa, previament acordat
amb la professora. Caldrà fer una proposta sobre el tema, amb un resum, l'enfocament del tema i la
bibliografia orientativa.

b) Durant les sessions pràctiques a classe s'analitzaran i comentaran casos concrets de productes mediàtics
on caldrà identificar tres sexistes o estereotipats (Caldrà tenir un mínim de un 70% dels casos proposats)

L'assistència i participació activa a classe també serà un element important per a l'avaluació.
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Escriptura d'un text assagístic sobre algun aspecte de la comunicació i

el gènere

40% 80 3,2 2, 4, 7, 9

Recerca i discussió a classe dels casos a analitzar segons encàrrec de

la professora

60% 30 1,2 3, 5, 6, 8
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