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S'aconsella haver cursat l'assignatura "Gènere i etnicitat"

Objectius

L'objectiu general de l'assignatura és l'adquisició dels continguts, competències i habilitats necessàries per a
la comprensió de la problemàtica lligada a les relacions i a les desigualtats de gènere, així com de les
polítiques orientades a la igualtat entre gènere, des d'una perspectiva sociològica.

Competències

Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte
reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la
democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
Aplicar els conceptes i els enfocaments de la teoria sociològica, especialment les explicacions de les
desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les
polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
Avaluar la qualitat del propi treball.
Avaluar les aportacions dels enfocaments sociològics a l'estudi de la cultura, l'educació, la interacció
entre societat i medi ambient, la política social i el treball.
Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels
fenòmens socials.
Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
interpretacions i el context històric.
Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i
observar-ne els punts forts i febles.
Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels
factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
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Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar la qualitat del propi treball.
Comparar els diferents enfocaments teòrics sobre la política social.
Comparar la lectura de les polítiques socials des de diferents ideologies presents en la realitat social
d'Espanya i de Catalunya
Comprendre les interpretacions socials de la política social d'acord amb aquests enfocaments.
Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels
fenòmens socials.
Definir els conceptes sociològics que interpreten la política social.
Definir els fenòmens socials subjacents a les polítiques socials i els conflictes sobre les necessitats
socials.
Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i
observar-ne els punts forts i febles.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Discriminar les explicacions de les desigualtats d'accés i impacte de les polítiques socials entre
classes, entre gèneres i entre grups ètnics que aquests actors donen per descomptades.
Distingir els conceptes sociològics, així com els mètodes i les tècniques de recerca social comunament
utilitzats per analitzar la política social.
Distingir els conceptes sociològics sobre la política social.
Distingir les polítiques socials subjacents a uns conflictes determinats.
Expressar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a la política social.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Relacionar els conceptes, els mètodes i les tècniques utilitzats per analitzar la política social amb els
debats teòrics i metodològics generals.
Relacionar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a la política social, amb el context
històric en el qual han sorgit.
Relacionar les explicacions de les desigualtats d'accés i impacte de les polítiques socials amb els
debats teòrics i metodològics generals
Relacionar-los amb els debats sobre l'estat, el canvi social i la desigualtat.

Continguts

El programa es desenvolupa al voltant de 5 grans temes.

1. Introducció: La Sociologia del gènere: principals corrents

1.1. La construcció d'un objecte d'estudi

1.2. Conflicte, subordinació, explotació, dominació

2. Les noves aportacions: l'estudi de les masculinitats

2.1. Noves masculinitats: hegemonia, subordinació, complicitat, marginalitat

 3. Sexualitat i gènere

4. Les desigualtats de gènere
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4.1. Com messurar les desigualtats de gènere?

4.2. Dels indicadors als index de gènere

5. Les polítiques de gènere

 5.1. Breu història de les polítiques d'igualtat: del principi de no discriminació al gender
mainstreaming

5.2. Novess propuestes pel diseny de polítiques: comptes satèlit, EET, pressupostos de gènero

 5.3. L'anàlisi de les polítiques públiques des de la perspectiva de gènero

5.4. Evaluació del impacte de gènere

Metodologia

Les sessions combinaran a) les presentacions docents de caràcter més teòric i b) els seminaris de discussió
de textos, de recerques i/ o de propostes d'actuació

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals i seminaris 42 1,68 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19

Tipus: Supervisades

Tutories 3 0,12 3, 10, 11, 14

Tipus: Autònomes

Lectura textos, treball en equip, elaboració i presentació
seminaris i assaig

105 4,2 1, 5, 8, 9, 10, 12, 15

Avaluació

L'alumnat haurà de lliurar les següents evidències:

1) Seminario (3 seminaris de treball en grups i discusió en classe, amb un lliurament de dos
assaigos individuals de cadascun dels seminaris)

2) Treball de recerca amb propostes de polítiques concretes

3) Qualificacions:

- Els seminari I, II i els assaigos vinculats als mateixos suposen un 60% de la nota final. Es
necessari haber aprovat els dos assaigos per aprovar l'assigantura.

El treball de recerca suposa un 40% de la nota (um 10% de la mateixa es la presentació oral del
mateix)

- No es preveu cap activitat de compensació
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- No es preveu cap activitat de compensació

- "No presentat/da": no presentar les activitats individuals o de grup

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assaig 60 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Treball recerca 40 0 0 1, 2, 5, 6, 9, 10, 19
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