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Llengua vehicular majoritària: català (cat)
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Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Equip docent
Sara López Ruiz

Prerequisits
No hi ha cap prerequisit per a aquesta assignatura.

Objectius
Aquesta assignatura es proposa repassar les principals teories de l'educació per comprendre els significats
que se li ha atribuït, i des de quina perspectiva s'aborden les posiciones educatives per raons de gènere, entre
d'altres interseccions.

Competències
Assessorar en processos d'acció socioeducativa per fomentar la participació ciutadana en qüestions
d'igualtat.
Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
Interpretar i interrelacionar les bases conceptuals de les teories feministes.
Proposar accions correctives de les violències que desencadenen els tipus i graus de discriminació per
raó de sexe, gènere i orientació sexual.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp 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.

Resultats d'aprenentatge
1. Identificar els diferents models socioeducatius en la història i la seva contribució a la generació,
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1. Identificar els diferents models socioeducatius en la història i la seva contribució a la generació,
reproducció o superació de desigualtats.
2. Identificar les incoherències presents en la pràctica educativa, social i professional, entre els discursos
teòrics sobre igualtat de gènere i els fets quotidians.
3. Incorporar els conceptes de les perspectives postcolonials, feministes i interseccionals per a l'anàlisi de
les diferents realitats socioeducatives.
4. Proposar activitats que contribueixen a prendre consciència de les conseqüències d'una socialització
diferenciada segons el sexe de les persones.
5. Proposar pràctiques de coeducació des de la diversitat de gènere.
6. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
7. 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.
8. Utilitzar recursos i alternatives no sexistes en espais de treball, educació i convivència.

Continguts
1. Perspectives postcolonials, decolonials, descolonials, feministes i interseccionals en educació .
Anàlisi de situacions i posicions educatives a través d'estudis de casos.
2. Teories de l'educació amb perspectiva de gènere.
Pensar l'educació a través de les autores/autors per crear un diàleg i compartir les interpretacions en gran
grup.
3. Construcció del gènere i expressió de les identitats en educació.
Reflexions i debats sobre les identitats i sabers en l'educació a partir de les biografies, relats i experiències
educatives des d'una lectura de gènere.
4. De la segregació a la coeducació, i a la pedagogia queer.
Anàlisi dels estereotips, prejudicis i el sexisme en contextos socioeducatius per a construir relacions
pedagògiques transformadores i ús de metodologies decolonials.

Metodologia
Les sessions d'aquesta assignatura seran principalment teòriques i per tant, requeriran d'un treball autònom
basat en realitzar les lectures proposades per poder situar-nos en els contextos històrics i les teories de
l'educació sota una perspectiva de gènere. La selecció dels textos i les lectures aniran acompanyades de
diferents activitats a l'aula amb la finalitat de crear reflexions i diàlegs conjunts.
- Classes expositives per part del professorat sobre els continguts bàsics del temari.
- Treballs en grup:
Presentacions orals dels treballs per part de l'estudiantat.
Pràctiques d'anàlisis de casos.
- Lectures i reflexions dels textos recomanats.
- Tutories i seguiment d'activitats en relació a la realització del projecte final sobre les propostes
metodològiques.

Activitats formatives
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Activitats formatives
Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Activitats en grup a l'aula i exposicions per part de l'estudiantat

20

0,8

1, 2, 3

Sessions en gran grup

30

1,2

1, 2, 3

35

1,4

2, 6, 7

65

2,6

1, 2, 3, 4, 5, 8

Títol
Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories i seguiment d'activitats
Tipus: Autònomes
Treball individual sobre les activitats proposades: lectures, preparació d'exposicions
i materials proposats, etc.

Avaluació
Les activitats d'avaluació abans especificades s'avaluaran al llarg del semestre acadèmic. El calendari
d'avaluació que se seguirà serà el següent:
- Avaluació de la dimensió sistèmica individualment (10%) i grupal (15%). Individualment, es realitzarà una
activitat en què l'estudiantat haurà de situar un relat autobiogràfic en els contextos històrics i les teories de
l'educació amb perspectiva de gènere. Grupalment, l'estudiantat realitzarà exposicions posant en diàleg
diversos pensadors i pensadores sobre les teories de l'educació amb els feminismes.
- Avaluació de la dimensió performativa grupalment (12'5%) i individual (12,5%). Grupalment, es realitzaran
petits anàlisi de casos durant les sessions. Individualment, es portarà també a terme una prova escrita
(12,5%).
- L'avaluació de la dimensió productiva (50%): s'avaluarà a través de la realització d'un projecte final que
inclourà reflexions i propostes metodològiques amb perspectiva de gènere. Aquest projecte es proposarà el 28
d'octubre i s'anirà realitzant fins al final de l'assignatura. Per tal de supervisar aquest treball caldrà concretar
dues tutories obligatòries per cada grup de treball. La data d'entrega serà les dues primeres setmanes de
gener.
Procediment de revisió de les qualificacions
En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l'alumnat (campus) del
procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació
Els estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així els quedi algun
aspecte no assolit se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria, realitzant un treball autònom
addicional o refent alguna de les activitats lliurades o realitzades. S'haurà d'estudiar cada cas en funció de la
situació de cada estudiant i en cas que sigui necessari, es fixarà un dia per fer recuperacions un cop acabades
les classes (pendent de publicar el calendari i els horaris a la web de la Facultat de Filosofia i Lletres).
Activitats avaluatives excloses de la recuperació
Les activitats següents no poden ser recuperades:
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El projecte final no serà recuperable perquè es farà un seguiment a través de seminari/tutoria, a on els i les
alumnes seran acompanyades durant tot el procés d'elaboració d'aquest. Així doncs, l'avaluació será formativa
i sumativa al final, i s'entén que l'alumne ha d'anar incorporant les millores i els avenços a partir d'aquest
acompanyament.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

DIMENSIÓ PERFORMATIVA Anàlisi de casos que derivin dels mitjans de
comunicació, situacions de la vida quotidiana i d'aula, plans educatius i
institucions, etc.)

12,5%

0

0

1, 2, 3

DIMENSIÓ PRODUCTIVA Reflexions i propostes metodològiques
transformadores i emancipatòries.

50%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 8

DIMENSIÓ SISTÈMICA. Activitat sobre situar un relat autobiogràfic en els
contextos històrics i les teories de l'educació amb perspectiva de gènere

10%

0

0

2, 6, 7

Exposicions posant en diàleg diversos pensadors i pensadores sobre les
teories de l'educació amb els feminismes.

15%

0

0

1, 2

Prova escrita

12,5%

0

0

1, 2, 3
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Enllaços web
- Coeducació i formació del professorat

Generalitat de Catalunya. Pla d'igualtat del sistema educatiu,
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/projectes-educatius/comunitat-educativa-entorn/pl

Subirats, Marina (2010). La coeducación hoy: Los objetivos pendientes. Gobierno Vasco. Emakunde,
Programa coeducativo para la igualdad, el respeto y la no-violencia.
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/es_def/adjuntos/2010.09.21.marina.sub
.
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Instituto de la Mujer (2008). Guia de Coeducación. Síntesis sobre la Educación para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Madrid: Ministerio de Igualdad.
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/009-guia.pdf
- Propostes per treballar la igualtat de gènere a l'aula
CIRD, Ajuntament de Barcelona. Recursos pedagògics online per a la igualtat:
http://ajuntament.barcelona.cat/recursospedagogics/ca
Gender and Education (resources: pedagogies):
http://www.genderandeducation.com/resources-2/pedagogies/
Igualtat en ruta. Recursos coeducatius:
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/06/PDF-igualtat_en_ruta-recursos_coeducatius.pdf
Institut Català de les Dones. Recursos per a la sensibilització, coeducació i violència masclista (àmbits
d'actuació): http://dones.gencat.cat/ca/inici/
Instituto Asturiano de la Mujer (2001). Coeducación. Guia de recursos. Asturias: Servicio de Publicaciones de
la Consegería de la Presidencia.
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_177_guia_de_los_recursos.pdf.
IREX. Creating Supportive Learning Environments for Girls and Boys: A Guide for Educators.
https://www.irex.org/resource/creating-supportive-learning-environments-girls-and-boys-guide-educators
Roset, Montserrat; Pagès, Eugència; Lojo, Mirta i Cortada, Esther (2008). Guia de coeducació per als centres
educatius: pautes de reflexió i recursos per a l'elaboració d'un projecte de centre. Barcelona: Institut Català de
les Dones, Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines10.pdf.
- Projectes i altres recursos

Coeducacció. Cooperativa que treballa per la transformació educativa des d'una perspectiva
de gènere
http://www.coeducaccio.com/

Judith Butler. Género y sexualidad para adolescentes. Diálogo con Miquel Missé y 300 estudiantes
http://www.cccb.org/es/multimedia/videos/judith-butler-genero-y-sexualidad-para-adolescentes/228974

OASIS ofrece espacios de encuentro y socialización para adolescentes con expresiones y identidades de
género y sexualidades diversas. http://oasislgtb.org/es/

PUNT 6 Cooperativa d'arquitectes, sociòlogues i urbanistes de procedències diverses, amb més de 10 anys
d'experiència local, estatal i internacional
.https://punt6.files.wordpress.com/2014/07/patios_escolares_adriana_ciocolettoblancagutierrez.pdf
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