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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA:  Reflexionar sobre la importancia que els 

mitjans de comunicació tenen a l’hora de produir, reproduir i perpetuar (o canviar) els 

estereotips de gènere. Es parteix de la idea que els mitjans són importants instruments 

de socialització, creadors i reproductors de l’imaginari col·lectiu, però també de les 

bases cognitives de la societat. D’aquí la importancia cabdal que adquireix quins 

continguts es vehiculen i quina repercussió tenen, en aquests cas, en les identitats de 

gènere. 

 

 

TEMARI: 

 

Tema 1. Els mitjans de comunicació com a nou fòrum estratègic de producció de sentit. 

El sistema sexe/gènere i la importància dels mitjans en la creació, reproducció o 

conformació de les identitats de gènere 

 

Tema 2. Producció informativa i transmissió de estereotips de gènere. Els agents 

productors de la informació i la cultura professional periodística. Mecanisme que operen 

en la reproducció d’estereotips de gènere. 

 

3.  Tractament assimètric d’homes i dones en la informació. Proposta per a eliminar el 

tractament estereotipat  en la informació i en els programes d’entreteniment. 

 

4. Què és la perspectiva de gènere i com s’aplica a la informació.  Diferents formes 

d’abordarla, 

 

5. La publicitat: discurs eufòric. Models masculins i femenins recurrents en la publicitat 

 

6. La Llei d’Igualtat i la Llei de Publicitat com a mecanismes correctors de la 

comunicació, la informació i la publicitat sexista 

 

7. Propostes de futur en la comunicació, la informació i en la publicitat  
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METODOLOGIA DOCENT: 
 

TEORIA:   Es convinaran les classes magistrals durant les quals es donaran els 

conceptes fonamentals de l’assignatura, amb d’altres de debat i reflexió col·lectiva 

sobre algun punt o text que s’haurà d’haver llegit amb antelació. 

 

PRÀCTIQUES:  Les pràctiques consistiran en l’anàlisi d’alguns textos o fragments 

audiovisuals (informatius, d’entreteniment o publicitaris) sobre els quals caldrà escriure 

un comentari crític breu. 

 

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ:  
El sistema d’avaluació consistirà, a més de l’escriptura dels textos breus que s’hagin fet 

en les pràctiques, en la escriptura d’un text analític assagístic d’unes 3000 paraules 

(tipus tribuna de debat d’un diari o revista) sobre algun punt del programa. 

El treball es podrà dur a terme entre dues persones com a màxim. 

 

ALTRES QÜESTIONS: 

 

En el transcurs del seminari es convidarà a algunes persones a disertar sobre algun tema 

en particular 

 
 
 
Data, 23 de juliol de 2012    Signatura del Cap del Departament 

        Xavier Giró   

     


