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Horari tutories:  
 

Objectius 
Capacitat d’anàlisi, síntesi i raonament crític 
Comunicació oral i escrita en català i castellà 
Comprensió escrita de textos en anglès 

Continguts 
1. De la geografia de les dones a les geografies feministes. Conceptes bàsics. 
2. Anàlisi de gènere en països centrals (o rics): treball i vida qüotidiana en àrees rurals i urbanes. 
3. Anàlisi de gènere en països perifèrics (o pobres): producció, reproducció i desenvolupament. 
4. Altres temes d’interès per l’enfocament de gènere: ús del temps, medi ambient i sexualitat. 

Metodologia docent 
Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats: 
- Exposicions orals de la professora. 
- Lectura de llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d’aula). 
- Realització d’exercicis pràctics individuals o en grup 
- Debat, discussió i anàlisi crítica de les lectures i treballs realitzats.  

Pràctiques 
1. Anàlisi de textos sobre metodologia de la recerca en geografia feminista 
2. Anàlisi i comparació de dades estadístiques corresponents a diferents països 
3. Analisi de relats sobre la vida quotidiana de les dones als països pobres 

Avaluació 
Els criteris d’avaluació i les activitats i instruments que utilitzarem per avaluar. 
Examen final (60%): maig/juny 2007 
Pràctiques obligatòries i necessàries per poder ser avaluat/da (30%). 
Ressenya d’un llibre (10%) 
També es valorarà l’assistència i la participació a classe. 

 
El calendari d’entrega de les pràctiques és el següent: 
Pràctica 1: març 2007 
Pràctica 2: abril 2007 
Pràctica 3: maig 2007 
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