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Objectius

En aquesta assignatura s'incidirà en l'estudi de formes organitzatives, com és la família o altres, i la seva
 Trelació amb les institucions educatives. ambé s'analitzaran els conceptes educatius a partir de discursos

emergents en els estudis de gènere.

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.
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Resultats d'aprenentatge

Descriure els vincles entre escola i família i la influència que tenen en la formació d'una ciutadania més
justa.
Identificar els diferents models socioeducatius en la història i la seva contribució a la generació,
reproducció o superació de desigualtats.
Identificar les incoherències presents en la pràctica educativa, social i professional, entre els discursos
teòrics sobre igualtat de gènere i els fets quotidians.
Incorporar els conceptes de les perspectives postcolonials, feministes i interseccionals per a l'anàlisi de
les diferents realitats socioeducatives.
Proposar activitats que contribueixen a prendre consciència de les conseqüències d'una socialització
diferenciada segons el sexe de les persones.
Proposar pràctiques de coeducació des de la diversitat de gènere.
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.
Utilitzar recursos i alternatives no sexistes en espais de treball, educació i convivència.

Continguts

1.- Infàncies

1.1.- Infàncies, desigualtats i pràctiques educatives inclusives.

1.2.- Participació, grups i lideratge.

2.- Famílies

2.1.- Models parentals i de criança des d'una perspectiva interseccional i de gènere.

2.2.- Anàlisi de les (dis) continuïtats entre institucions educatives i familiars.

3.- Institucions educatives

3.1.- Cultura organitzacional educativa des de la perspectiva de gènere.

3.2.- Comunitat educativa, ciutadania crítica i relacions de gènere.

Metodologia

Les sessions seran teòriques però s'espera una elevada participació per part de l'estudiantat. Seguint els
principis de la pedagogia feminista (Emily F Henderson- Gender and Education), l'alumnat també lliurarà
"contingut" i influeix el disseny de la classe. A més d'utilitzar fonts d'informació tradicionals, com ara revistes
acadèmiques i llibres, s'utilitzen les experiències pròpies de l'estudiantat i les professores com a "materials
d'aprenentatge". El propòsit d'utilitzar l'experiència com a recurs és doble: en primer lloc, es debaten
experiències que no s'han documentat en el treball acadèmic i, en segon lloc, els participants de la classe
experimenten un aprenentatge transformador. L'Aprenentatge transformador: la pedagogia feminista té com a
objectiu que els participants de la classe (estudiants i professors) no només adquireixin nous coneixements,
sinó que pensin a canviar de direcció. Això pot suposar la comprensió que les interpretacions personals de
l'experiència o dels fenòmens socials es poden tornar a llegir i validar de manera nova i crítica.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Estudi de textos, preparació de treballs i debarts 75 3 3, 4, 7, 9

Sessions en gran grup 50 2 1, 2, 4, 5, 6

Treball en grup i individual. Turories 25 1 7

Avaluació

Les activitats d'avaluació són de tres tipus:

- Un treball individual (40% de la nota global de l'assignatura)

- Un treball grupal (40% de la nota global)

- La Participació activa en les sessions (20% de la nota)

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat
(Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Tant del treball individual com del treball grupal l'alumnat que hagi suspès pot accedir a la recuperació
d'aquestes activitats avaluatives. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat
en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats
d'avaluació.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Individual 40 0 0 5, 7, 8, 9

Participació 20 0 0 1, 4, 6, 9

Treball en grup 40 0 0 2, 3, 4, 6, 9
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