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Prerequisits
No existeix cap requisit previ.
Es recomana, però, tenir coneixements d'Història general, i en especial, d'història antiga o de cultura clàssica.

Objectius
Al llarg del desenvolupament de l'assignatura estudiarem la Història antiga des de una perspectiva de Gènere,
aclarint conceptes teòrics i analitzant els diferents camps d'actuació de les dones a l'antiguitat i les relacions
entre les dones i homes: aspectes socials, econòmics, culturals, jurídics i polítics.
Tanmateix plantejarem la problemàtica dels estudis de gènere en aquests períodes històrics degut a la manca
de fonts, sent necessari el coneixement del maneig dels recursos d'informació i documentació adients i
treballant una mirada crítica i analítica sobre la realitat que ens presenten.
Serà, doncs, un objectiu prioritari entendre que la Història antiga no es una Història morta, si no que forma
part del nostre present, per tant hem de prendre consciència de les arrels històriques de moltes
problemàtiques actuals de drets humans i d'igualtat i violència de gènere.

Competències
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar les qüestions clau que permetin abordar l'estudi dels fenòmens històrics des d'una
perspectiva de gènere.
2. Aprendre de manera autònoma.
3. Avaluar i resoldre críticament problemàtiques històriques pròpies de la història del gènere
4. Comunicar-se tant oralment com per escrit en lidioma propi o en una tercera llengua utilitzant la
terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
5. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
6. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
7. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
8. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
9. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb lequip,
hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
10. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
11. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
12. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

PROGRAMA

1. Introducció als estudis de gènere al món antic: conceptes i definicions. Presentació de les fonts d'informació.
Plantejament dels corrents teòrics dels estudis de gènere a l'Antiguitat.
1. Les dones a l'Egipte faraònic i al Pròxim Orient: àmbits de vida quotidiana a través de la legislació; esferes de
poder de les dones reials.

1. Les dones a la Grècia antiga: la misogínia grega.
3.1. La representació femenina en la mitologia i la religió.
3.2. Drets i obligacions socials i econòmiques de les ciutadanes: "mares de", "esposes de" i "filles de".
3.3. Marginades i excloses: estrangeres, prostitutes, hetaires, amants. Una mirada a la legislació atenenca.
3.4. Sexualitat al món grec: norma, representació artística i pràctica mèdica.
1. Dones romanes: introducció al models de referència.
4.1. Les dones etrusques.
4.2. Classes socials i els seus camps de mobilitat. Dret romà: capacitat jurídica i capacitat d'obrar, amb especial
referència al matrimoni.
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4.3. Models femenins i esquerdes en l'ordre establert.
4.4. Sexualitat en el món romà.
4.5. Emperadrius: comportaments en el exercici del poder.
1. El finaldel paganisme: experiències femenines als inicis del cristianisme.
1. Valoració, reflexió i discussió.

Metodologia

Les sessions teòriques combinen la classe magistrals amb projeccions que il·lustren els continguts.
Es duen a terme sessions pràctiques per treballar els conceptes bàsics de l'assignatura i conèixer i avaluar les fonts de
coneixement. Alguns dels textos proposats com a lectura dirigida es treballen a l'aula. Els textos, articles i material de
treball s'avisaran al Campus Virtual.
Assistència i/o participació a seminaris relacionats amb el temari del curs. Amb posterior redacció i entrega de
ressenyes o breu informe expositiu i analític.
Al llarg del curs es proposarà la participació a les activitats culturals que es realitzin a la ciutat i/o entorn pròxim
(exposicions, visites a llocs arqueològics, cine, etc.) amb posterior exposició i debat a classe.
Realització de treballs individuals i/o en grup sobre personatges de referència al món antic.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes teoriques

45

1,8

1, 3, 10, 11

Comentaris de fonts primàries al aula

5

0,2

1, 4, 5, 7, 10, 11

Debats a l'aula

10

0,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12

15

0,6

Estudi personal de la materia de l'assignatura

35

1,4

2, 6, 12

Redacció de comentaris i treballs sobre problemàtiques històriques

40

1,6

2, 4, 6, 8, 9, 11, 12

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes

Avaluació

L'avaluació es fa a partir de les qualificacions dels elements següents:
- Prova escrita dels coneixements adquirits: 40%.
Individual i reavaluable.
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- Exposició (amb lliurament) de treballs al aula, presentació i anàlisi de pràctiques a l'aula, realització: 40%.
No reavaluable.
- Activitats de seguiment proposades: ressenyes, debats al fòrum, assistència a seminaris i similars i altres activitats:
20%.
No reavaluable
Per aprovar l'assignatura cal igualar o superar la qualificació de 5.
La mitjana de totes les notes només s'efectua en el cas que la nota de la prova escrita arribi, com a mínim, a 4.
A les activitats d'avaluació no lliurades se'ls assigna un valor de 0.
Si un alumne ha presentat totes les activitats avaluables, però no es presenta a la prova escrita obté una qualificació
de no presentat.

Activitats d'avaluació
Resultats
d'aprenentatge

Títol

Pes

Hores

ECTS

Exposició (amb lliurament) de treballs a l'aula

40
%

0

0

2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 12

Prova escrita

40%

0

0

1, 2, 3, 4, 11

Activitats de seguiment proposades: ressenyes, debats al fòrum, assistència
a seminaris i similars i altres activitats

20
%

0

0

1, 5, 7, 10, 11
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