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Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura.

Objectius

Aquesta assignatura ofereix coneixements bàsics relacionats amb els objectius següents:

Comprendre els factors psicosocials (personals i interaccionals, històrics i culturals) que intervenen en
la configuració de la identitat de gènere, l'expressió de gènere i l'orientació sexual.
Entendre com les relacions de poder influeixen en la constitució interseccional de les categories socials
dominants.
Analitzar els processos de subjecció i subjectivació involucrats en la construcció interseccional de les
identitats.
Analitzar els processos de constitució performativa de les identitats en contextos concrets d'interacció.
Desenvolupar una perspectiva crítica cap als efectes d'opressió del sistema sexe-gènere normatiu.

Competències

Emetre judicis sobre aspectes rellevants relacionats amb el gènere en funció de dades significatives
sobre la configuració psicològica de l'ésser humà, així com els que procedeixen de l'entorn físic i social.
Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
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.
Treballar cooperativament i dinamitzar equips multidisciplinaris i diversos, assumint i respectant el rol i
la diversitat de les persones que els integren.

Resultats d'aprenentatge

Distingir els efectes de les variables sexe i gènere en les anàlisis empíriques.
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Distingir els efectes de les variables sexe i gènere en les anàlisis empíriques.
Documentar processos psicosocials mitjançant la cerca d'exemples en la vida quotidiana.
Identificar, en l'àmbit de la salut, la importància de la identitat, els rols i les creences socioculturals de
gènere.
Posar en pràctica habilitats per treballar en equip: compromís amb l'equip, hàbit de col·laboració,
capacitat per promoure la resolució de problemes.
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.

Continguts

En l'assignatura es treballaran els següents continguts:

Construcció psicosocial d'identitats individuals i col·lectives.
Construcció de la identitat de gènere a la infància.
Construcció psicosocial de la identitat al llarg del cicle vital.
Anàlisi de la construcció d'identitats en espais de convivència interseccional.
Relacions de poder i categorització social.
Processos de subjecció i subjectivació i d'agència.
Diversitat de gènere i sexo-afectiva.

Metodologia

A partir de l'orientació i informació de les classes expositives es desenvoluparan tres treballs en grup que
implicaran (1) la recerca de documentació; (2) la lectura i anàlisis de material; i (3) anàlisi de casos pràctics.
La realització dels treballs seran tutoritzats i es presentaran al conjunt de la classe.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes expositives 45 1,8 1, 2, 3, 6

Tipus: Supervisades

Anàlisi de casos pràctics 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Presentacions orals 5 0,2 2, 3, 4, 5, 6

Tutories 5 0,2 2, 3, 5, 6

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs 30 1,2 2, 4, 5, 6

Lectures i anàlisi de material 30 1,2 1, 3, 6

Recerca de documentació 15 0,6 1, 2, 3, 6

Avaluació
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Per superar l'assignatura cal obtenir una mitjana ponderada de les activitats d'avaluació igual o superior a 5. Si
la Ev1 (Examen) té valor inferior a 4 (en una escala de 0 a 10), la seva ponderació serà del 0%.

Es considerarà  quan una persona presenti menys de dos Ev2 (treballs).«No avaluable»

L'estudiantat   recuperació quan hagi obtingut una nota final inferior a 5 punts i major o«Evaluable» pot optar a
igual a 3 punts. A la prova es podran recuperar les evidències de rendiment insuficient en un format anàleg al
presentat durant el procés d'avaluació continuada. La nota total màxima que es pot aconseguir una vegada
realitzada la recuperació és un 5.

Plagi o còpia: si es detecta plagi o còpia en algun lliurament, la nota serà de 0 i s'informarà la coordinació
d'estudis per tal que prengui les mesures pertinents.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Ev1: Examen 30% 0 0 1, 2, 3, 6

Ev2: Treballs 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ev3: Exposició Oral 10% 0 0 2, 3, 4, 5, 6

Ev4: Participació a Classe 10% 0 0 1, 5
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