Curs 2001-2002
Codi: 22012 Crèdits 4
Identitat Individual i Social
Professora: Eulàlia Hernàndez

Objectius
•
•
•
•
•

Conèixer les diferents explicacions sobre la identitat i saber-ne establir les diferències.
Prendre consciència de la importància del llenguatge, la narració, la cultura i el context
social per a la construcció de la identitat.
Entendre els efectes xenòfobs i discriminatoris d’algunes teories.
Ser capaços d’aplicar els continguts bàsics a diferents temàtiques específiques.
Analitzar les pròpies postures.

Temari
•

Identitat personal i identitat social: separables?
Des de les postures centrades en l’individu.

•

L’experiència de la identitat: qui sóc jo.
Agència, narrativa, diversitat...

•

Identitat i categories socials
Processos, prejudicis, estereotipus, discriminació

•

La presentació del jo.
Rols

•

Identitat i interacció simbòlica
Construcció adaptada a cada situació.

Metodologia
•
•
•
•
•

Breu presentació general de la identitat i els processos de la seva construcció.
Debat sobre lectures i petits documents.
Activitats d’aplicació (qüestionaris, activitats per a l’aula...).
Elaboració i exposició de treballs d’aplicació dels conceptes teòrics.
Tertúlies literàries.

Avaluació
L’avaluació del curs tindrà bàsicament 3 elements:
•
•

Un treball monogràfic en grup: elaboració i exposició a classe.
El diari personal d’unes tertúlies literàries en grup

•

Un examen final.

S’hauran de lliurar i superar els tres elements per a aprovar l’assignatura.
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