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Prerequisits

No hi ha requisits específics, tot i que l'alumnat que triï aquesta assignatura ha d'estar interessat per les
desigualtats per raò de gènere i les possibilitats de canvi social. Tota l'assignatura com es diu en el seu títol
parteix, naturalment, de la perspectiva de gènere.

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura son:

Obrir un espai de reflexió general sobre el dimorfisme biològic i cultural (sistema sexe/gènere) i les
implicacions que per a les persones té aquesta dicotomia sexual. Els processos de socialització i les
diferents instàncies que participen en el mateix i que ens transformaran en subjectes dotats d'un gènere
determinat: família, escola, esglesia, amics, institucions culturals, polítiques i socials, i Mitjans de
comunicació.

L'objectiu específic és reflexionar sobre la importancia que els mitjans de comunicació tenen a l'hora de
produir, reproduir i perpetuar (o canviar) els rols de gènere.

Els mitjans són importants instruments de socialització, creadors i reproductors de l'imaginari col·lectiu, però
també de les bases cognitives de la societat.

Reflexionar sobre la importància cabdal que adquireixen els continguts que es vehiculen i sobre la
repercussió que tenen en les identitats de gènere.

En aquesta assignatura es reflexionarà sobre com els mitjans de comunicació s'han convertit en el gran
fòrum estratègic on es discuteixen les qüestions i problemes socials més importants, i sobre la trascendència
i importància que per a conformar les identitats de gènere tenen els continguts vehiculats a través dels
mitjans de comunicació.

Aquesta assignatura tractarà des d'una perspectiva de gènere els continguts de la prensa diaria en paper i
digitals, els informatius radiofònics i televisius, els programes d'entreteniment de ràdio i de televisió, la
premsa femenina i masculina, la publicitat, les sèries de televisió, els videoclips, el cinema i internet i les
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premsa femenina i masculina, la publicitat, les sèries de televisió, els videoclips, el cinema i internet i les
xarxes socials com a nova eina d'acció social.

Competències

Aplicar el mètode científic adequadament, plantejar hipòtesis relatives a la comunicació periodística,
validar i verificar les idees i els conceptes, i ressenyar correctament les fonts.
Aplicar el pensament científic amb rigor.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de comunicació.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar de manera transversal els mètodes científics en l'anàlisi de la relació entre canvi tecnològic, el
canvi social i accessibilitat als mitjans.
Aplicar el pensament científic amb rigor.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar els impactes socials de la mediació tecnològica en la comunicació contemporània.

Continguts

Tema 1. El sistema sexe/gènere i la importància dels mitjans en la creació, reproducció o conformació de les
identitats de gènere: el procés de socialització mitjançant la família, l'escola, les institucions socials,
polítiques i culturals.

Tema 2. Els mitjans de comunicació com a nou fòrum estratègic de producció de sentit. La importància dels
mitjans en la reproducció dels rols de gènere. Arquetipus, mitos i estereptips.

Tema 3. 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.
Context internacional i Nacional. Esl estudis més rellevants. El GMMP (Global Media Monitoring Project).

Tema 4. Representació i gènere: Tractament assimètric d'homes i dones en la informació i en altres
productes comunicatius. El cas específic de l'esport femení

Tema 5. La violència contra les dones. Diferents tipus de violències. La violència de gènere. La violència
com a eina de guerra. Violència i conflictes. El tractament de la violència en els mitjans de comunicació. Com
abordar les violències sexuals en els mitjans de comunicació. El marc legal internacional, espanyol i català.

Tema 6. Què és la perspectiva de gènere i com s'aplica a la informació. Diferents formes d'abordarla. 
Proposta per a eliminar el tractament estereotipat en la informació i en els programes d'entreteniment.
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Tema 7. La publicitat: discurs eufòric. Models masculins i femenins recurrents en la publicitat. Recorregut
històric pels models proposats des dels inicis d'aquesta activitat. La publicitat per mitjans. La publicitat
exterior. Impacte del discurs publicitari en la societat. La llei de la Publicitat. Els Observatoris de la Publicitat.

Tema 8. La premsa femenina i masculina i com contribueixen a reforçar (o canviar) les identitats de gènere.
La premsa del cor, la fama i el naixament del fenomen de les "celebrities". Presència d'homes i dones en
aquest tipus de publicacions. Les influencers i les It Girls

Tema 9. Les sèries de televisió, l'arribada de les noves sèries de qualitat i els canvis en els hàbits de
consum de productes audiovisuals. Els nous rols de gènere. Diferències en la representació dels gèneres en
els programes televisius. Altres formats audiovisuals: videoclips, webseries, etc. Les noves sèries i els
models de gènere que es proposen. Els programes d'entreteniment, altres formats. Homes i dones en els
videoclips i les websèries.

Tema 10. El cinema i la transmissió de rols de gènere masculins i femenins. Figures i Motius recurrents en
els discursos cinematogràfics. La violència contra les dones en el cinema.

Tema 11. Usos creatius i alternatius dels mitjans de comunicació. Nous formats digitals. Recursos i
possibilitats al nostre abast.

Tema 12. Tendències de futur en la comunicació, la informació i en la publicitat.

Metodologia

La metodologia del curs serà la següent:

a) Durant les classes teòriques (2 hores) s'explicarà un tema del programa i es partirà (o proporcionarà,
segons els casos) d'un document audiovisual o escrit que servirà com a punt inicial per a la reflexió
posterior. També s'encarregarà una tasca a cercar durant la setmana que servirà per a la discussió en l'hora
de la pràctica de la classe següent.

b) En la classe posterior a la part teòrica (seminari o classe pràctica d'una hora) caldrà analitzar i comentar
la tasca previament encarregada en la classe anterior. Durant aquesta hora i segons les possibilitats
temporals, l'alumnat (¡ndividual o en petits grups de 2-3 persones) exposarà el resultat de la tasca
encarregada, ja sigui mitjançant un comentari escrit u oral, segons la naturalesa de la pràctica. Les
pràctiques s'han de comentar a classe i no es poden lliurar dies o setmanes després de realitzada la pràctica
a classe. S'han de tenir com a mínim el 70% de les pràctiques fetes per poder ser avaluat per curs.

La professora pot proposar algun altre tipus de pràctica individual o col·lectiva, segons les necessitats del
programa, ja siguin lecturas obligatòries, recensions de llibres, etc. que caldrà comentar en la part pràctica
de l'assignatura.

Qualsevol altre sistema de seguir el curs caldrà consultar-lo amb la professora i només es permetrà si hi ha
raons justificades.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposició en les classes pràctiques dels textos i treballs proposats en la sessió
teòrica.

51 2,04 3, 4, 7

Tipus: Supervisades
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Seguiment de treballs, orientació, tutories i activitats d'avaluació 16 0,64 2, 3, 6

Tipus: Autònomes

Lectura, recerca i elaboració de diferents textos analític-argumentatius d'unes 500
paraules sobre los aspectes abordats en el programa.

83 3,32 2, 4, 5

Avaluació

1.Procés i Activitats d'Avaluació programades

L'Avaluació serà continuada i constarà dels següents tipus d'activitats:

a) Elaboració de textos analítics (individual o en grup) d'unes 500 paraules cadascun, sobre els temes
abordats en el temari (40% de la nota final). Caldrá tenir el 70% des textos possibles a realitzar (es calcula
que es podran fer de 4 a 6 al llarg del cuadrimestre) i versaran sobre documents informatius, publicitaris,
audiovisuals, fotogràfics, literaris o de qualsevol altra tipus).

b) Elaboració individual de textos argumentatius (d'unes 500 paraules) sobre els diversos aspectes abordats
en el temari (35% de la nota final). Caldrà tenir aprovats el 70% dels textos possibles. Es calcula que es
podran fer de 2 a 4 textos argumentatius durant el quatrimestre.

c) Exposició oral dels textos analítics (individualment o en grup), durant les sessions pràctiques (20% de la
nota final). Caldrà haver exposat oralment al menys el 50% de les pràctiques realitzades. Es portarà un
registre de les exposicions orals.

d) Seguiment de les pràctiques i tutories.L'alumnat haurà de fer com a mínim 2 tutories individuals per a
comentar els exercicis pràctics.

Qualsevol altra forma d'avaluar l'assignatura serà previament pactada amb la professora i només acceptarà
amb raoins justificades documentalment

2. Criteris de qualificació:

Els criteris de qualificació de les pràctiques són:

-Adequació de la pràctica i elt text a les instruccions donades

-Coherència i cohesió en l'estructura dels textos

-Correcció sintàctica, lèxica i gramatical

-Qualitat estilística i literària

3. Calendari de les activitats d'avaluació:

Les pràctiques s'han de lliurar setmanalment, i s'han d'exposar durant les dues setmanes següents i
consecutives. No es poden lliurar dies o setmanes després d'haver estat realitzades.Es tornaran corregides a
l'alumnat en el termini de dues setmanes. L'alumnat ha de custodiar les pràctiques corregides per a possibles
reclamacions posteriors.

4. Procedimient i periode de publicació de reclamacions

Un cop finalitzat el periode lectiu i corregides totes les pràctiques possibles (de 6 a 8, tal i com s'ha dit
anteriorment) es farà la nota final segons la ponderació mencionada en el punt 1. L'alumnat tindrà una
setmana per a revisar les seves qualificacions i presentar les consideracions pertinenents durant l'horari de
despatx establert a principis de curs.

5. Sistema de recuperació i reavaluació:

Si l'alumnat no ha fet el mínim de pràctiques possibles estipulades (70% del total de pràctiques possibles) o ha
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Si l'alumnat no ha fet el mínim de pràctiques possibles estipulades (70% del total de pràctiques possibles) o ha
suspès algunes d'elles, disposarà de tres setmanes per elaborar les pràctiques no fetes o reelaborar les que
tingui suspeses i que siguin imprescindibles per superar la matèria.

Si ha obtingut menys de 3,5 punts i no ha pogut seguir l'avaluació continuada, a més d'elaborar les pràctiques
no fetes haurà de fer un examen final sobre els punts establerts en el programa.

6. Justificació d'haver participat en les activitats d'avaluació:

L'exposició oral de les pràctiques durant els seminaris pràctics seran degudament anotades per la professora
per a corroborar que s'ha dut a terme el nombre mínim d'exposicions orals (ja que representen el 20% de la
nota final) i les pràctiques escrites seran retornades (previa anotació de la nota obtinguda), amb la qual cosa
l'alumnat sabrà en tot moment la seva situació tant en el nombre de pràctiques fetes com en la puntuació
obtinguda en cadascuna d'elles.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Elaboració de diferents textos analítics (individual o en grup) d'unes 500
paraules sobre els diferents aspectes abordats a les classes teòriques

40 0 0 2, 4, 5

Elaboració individual de diferents textos argumentatius (d'unes 500
paraules) sobre els temes abordats en el temari.

35 0 0 1, 2, 3, 7

Exposició oral (individual o en grup) en el seminari pràctic dels treballs
encarregats en les sessions teòriques

20 0 0 3, 4, 7

Tutories i seguiment de treballs i pràctiques 5 0 0 2, 6, 8
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