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Objectius

Aquesta assignatura pretén introduir l'alumnat en les principals corrents de la Sociologia que es van centrar en
l'anàlisi del gènere, entenent la forma com la desigualtat de gènere es reflecteix a la vida en societat i com els
poders públics promouen canvis i accions positives per potenciar l'equitat de gènere.

Els objectius formatius són:

Formar l'alumnat en les principals corrents de la Sociologia que es van centrar en l'abordatge social del
gènere;
Conèixer els conceptes més rellevants que permetin analitzar les relacions de desigualtat de gènere
des de la perspectiva sociològica;
Problematitzar les desigualtats socials en clau de gènere;
Conèixer els indicadors concrets que ens permeten avaluar la desigualtat de gènere en l'àmbit global i
local;
Aplicar les bases teòriques a la construcció d'indicadors de gènere;
Sistematitzar històricament les polítiques d'igualtat de gènere des d'una perspectiva Global i local;
Analitzar les polítiques públiques de promoció de la igualtat de gènere;
Apropar l'alumnat a una perspectiva feminista de polítiques públiques;
Conèixer exemples de plans d'igualtat de gènere en l'àmbit municipal;
Profunditzar en el biaix de gènere a les polítiques públiques;

Conèixer els elements per al disseny de polítiques públiques d'igualtat de gènere.

Competències

Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
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1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  
4.  

BLOC 1 - Introducció a la sociologia del gènere: conceptes clau i corrents principals

a) Conceptes clau

La construcció de la feminitat i de la masculinitat
Gènere, cos i sexualitat
La socialització en gènere
Rols de gènere: treball i família

b) Corrents principals

Enfocament funcionalista
L'interaccionisme simbòlic
La teoria del conflicte
Teoria sociològica feminista

BLOC 2 - Desigualtat de gènere i polítiques públiques

a) Indicadors socials de les desigualtats de gènere

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

9.  

10.  

11.  

Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
Interpretar i explicar la història de les relacions de gènere, la significació de les diferències i els
processos de generació de desigualtats en un context de globalització.
Interpretar les desigualtats que afecten el gènere en relació amb la sexualitat, la classe, el grup ètnic i
el territori a partir dels conceptes i enfocaments de l'anàlisi sociocultural.
Proposar accions correctives de les violències que desencadenen els tipus i graus de discriminació per
raó de sexe, gènere i orientació sexual.
Proposar polítiques de gènere i plans d'igualtat i equitat en institucions, empreses i organitzacions
públiques, privades i no governamentals, i analitzar-ne els resultats.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar l'impacte de l'aplicació de polítiques socials amb perspectiva de gènere.
Analitzar teòricament exemples etnogràfics de diversitat cultural en els àmbits de l'educació, el gènere i
els sistemes d'inclusió-exclusió.
Comparar els diferents enfocaments teòrics sobre l'estructura social amb perspectiva de gènere.
Definir els conceptes necessaris per entendre l'estructura social en clau de gènere.
Distingir els efectes de les variables sexe i gènere en les anàlisis empíriques.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
Fer un ús inclusiu del llenguatge.
Identificar situacions de desigualtat de gènere en diferents àmbits (legals, laborals, educatius, familiars)
i aportar propostes d'actuació per combatre-les.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts
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Classes magistrals

Debats i comentaris de textos en aula

Lectura de textos (en castellà, català i en anglès)

Treballs en equip

Treballs individuals

Diaris de reflexió

1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  

Introducció a les desigualtats socials de gènere: accés, qualitat i resultats en salut, educació, ocupabilitat,
participació, economia i usos del temps;
Indicadors de gènere: Conceptualització, construcció i abast;
Construcció d'indicadors de gènere: del Banc Mundial a l'Institut Europeu de la Igualtat de gènere;
L'Índex de la desigualtat de gènere i la desigualtat en l'àmbit Global
Indicadors globals, a Europa, a Espanya i a Catalunya

b) Breu història de les polítiques d'igualtat de gènere

La conferència de Pequín
Polítiques d'Igualtat al voltant del Món: Equality Act; els països Nòrdics i els països mediterranis;
La construcció del model social europeu i el rol de les dones;
Desenvolupament de polítiques d'igualtat a Espanya i Catalunya

c) Anàlisi de les polítiques públiques d'igualtat de gènere

La necessitat de polítiques d'Igualtat de gènere i la incorporació de la Perspectiva de gènere a les polítiques;
Transversalitat de gènere - Marco normatiu
Aproximació feminista al desenvolupament de les polítiques públiques a Europa
L'Estat de Benestar i les Polítiques d'igualtat
Plans d'Igualtat de gènere Municipals

d) Anàlisi del biaix de gènere en les polítiques públiques

La invisibilitat dels problemes de les dones
La dualitat entre públic i privat
Treballs de la cura i mercats invisibles
Biaixos de gènere en les polítiques per a l'ocupació
Biaixos de gènere en les polítiques per a la salut

e) Elements per al disseny de polítiques d'igualtat

Fases d'implementació de polítiques d'igualtat: El diagnòstic, el disseny, el seguiment i l'avaluació d'indicadors
Disseny de polítiques locals d'Igualtat de gènere en l'àmbit sanitari
Disseny de polítiques d'igualtat de gènere en l'àmbit educatiu

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes i seminaris 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
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L'alumnat haurà de lliurar les següents evidències:

1) Treballs individuals - (Total 40%)

Realització de 2 treballs individuals durant el curs corresponents a cadascú dels blocs.

El pes de cada treball és del 20% de l'avaluació final (Total 40%)

A principis de curs es lliuraran les orientacions oportunes

2) Treballs grupals - (Total 40%)

Realització de 4 treballs grupals durant el curs.

El pes de cada treball és del 10% de l'avaluació final

Aquests treballs es faran sobre l'aplicació pràctica dels continguts del curs, sigui l'anàlisis de articles de premsa,
l'anàlisis de plans d'igualtat o la reflexió al voltant de polítiques públiques concretes

3) Participació en la classe - (Total 10%)

La participació en debats, la resposta a preguntes i la participació en moments de reflexió representen el 10% de
l'avaluació final;

4) Participació a activitat de diari a la plataforma Moodle - (Total 10%)

S'espera que l'alumnat redacti 4 entrades en el diari de la plataforma moodle sobre temes que es van comentant en
classe i que s'aniran definint al llarg del curs. El pes de cada entrada serà del 2,5%

5) Definició de No presentat: No lliurar cap treball, individual o grupal

Tipus: Supervisades

Tutoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Autònomes

Lectura de textos, estudi, treball en equip 90 3,6 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació a l'aula i al moodle 20 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Treball en equip 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Treballs individuals 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Bibliografia obligatòria

En començar el curs es lliurarà la llista de lectures.

Bibliografia recomanada
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