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

Altres indicacions sobre les llengües

Ús de català i castellà en les classes indistintament

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics per cursar aquesta assignatura

Objectius

Els mitjans de comunicació són una eina fonamental a l'hora de transformar imaginaris i crear noves
consciencies socials però també ho són a l'hora de perpetuar discursos sexistes i discriminatoris. Per
aconseguir que els mitjans contribueixin a transformar la societat en un món respectuós amb la igualtat, la
diversitat i la no discriminació cal deconstruir els discursos actuals i crear-ne de nous des dels feminismes.

Aprendre a desxifrar els missatges implícits i explícits que transmeten els mitjans de comunicació, tant els
tradicionals com a traves de les xarxes, és fonamental per poder construir nous imaginaris no sexistes ni
discriminatoris amb una gran part de la població.

Cal reconèixer les absències i les presències en la diversitat de la realitat social per contribuir a transformar
unes creences sexistes que donem per legítimes i que no fan més que perpetuar els rols de poder
heteropatriarcals i mantenir en l'alteralitat totes aquelles persones que no es defineixen des del subjecte home
situat en el centre dels discursos.

Volem promoure una mirada crítica feminista que ens permeti desxifrar els missatges que reprodueixen els
estereotips i els rols sexistes i construir nous models informatius que posin en valor la diversitat social.

El calendari detallat del contingut concret de les diferents sessions serà especificat el dia de la presentació de
la materia.

Competències

Analitzar els principals fenòmens discursius relacionats amb la construcció i expressió de les identitats
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Analitzar els principals fenòmens discursius relacionats amb la construcció i expressió de les identitats
de gènere, tenint en compte la variació lingüística, social i pragmàtica.
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.
Proposar discursos i pràctiques comunicatives integradores des del punt de vista de l'equitat de gènere
en els mitjans audiovisuals i en entorns educatius.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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 interaccions orals i discurs escrit amb perspectiva de gènere.
Detectar estereotips discriminatoris per raó de gènere o orientació sexual en tot tipus de productes
comunicatius.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
Proposar mecanismes per promoure els usos no sexistes del llenguatge.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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.
Qüestionar els rols de gènere sobre la base dels usos lingüístics.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.
Utilitzar recursos i alternatives no sexistes en espais de treball, educació i convivència.

Continguts

Introducció general a la comunicació, els gèneres periodístics
Les dones als mitjans de comunicació: presències i absències (nombre d'estudiants, càrrecs...)
Què entenem per periodisme feminista?
Les violències simbòliques als mitjans de comunicació
On són les diversitats de gèneres als mitjans de comunicació?
Llenguatge no sexista i inclusiu
La representació masclista de les violències sexuals: de víctima a sobrevivent
Treball sexual o prostitució? Com em diem i com en parlem?
La psicopatolotgització de les dones i les persones LGTBI+ als mitjans
L'amor romàntic i la seva representació als mitjans
Feminicidis: crim d'Estat
Els feminicidis als discursos mediàtics. Una realitat amagada.
La representació audiovisual: marcant estereotips
Ciberfeminisme i activisme a les xarxes
Còmic i il·lustració feminista: del paper a les xarxes
Marc legal per informar amb perspectiva de gènere
Recomanacions per una informació no sexista

Metodologia

La metodologia de l'assignatura es la següent:

1) Explicació teòrica dels conceptes bàsics i fonamentals de l'assignatura.

2) S'encarregaran exercicis pràctics, en grup i individuals, que caldrà defensar i argumentar a l'aula

3) S'encarregaran treballs d'anàlisi i reflexió sobre diferents temes treballats a l'aula
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4) En diferents sessions s'obriran debats dels exercicis realitzats i caldrà demostrar la capacitat argumentativa
oral del tema tractat.

Per tal de poder dur a terme els exercicis i els debats a l'aula, caldrà haver llegit la bibliografia recomanada i
demostrar la capacitat crítica i analítica feta a partir de les lectures prèvies.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Explicació de conceptes teòrics de la matèria 45 1,8 2, 7

Tipus: Supervisades

Exposició pública en la classe (individual o en grup) dels treballs encarregats en
les sessions teòriques

30 1,2 1, 3, 5, 9

Tipus: Autònomes

Lectures i recerca d'informació sobre els aspectes que s'abordin en el temari. 75 3 2, 4, 5, 6, 8

Avaluació

El sistema d'avaluació és el següent:

A) Escriptura de textos, periodístics i/o analítics sobre els diferents aspectes exposats a les sessions teòriques
(Caldrà haver fet el 80% de les pràctiques per acollir-se al sistema d'avaluació continuada). El nombre total
d'exercicis pràctics dependrà del calendari i dels esdeveniments que sorgeixin durant el semestre. Suposa un
45% de la nota final.

B) Escriptura d'un text argumentatiu, sobre un punt inclòs al programa, a elecció de l'alumnat, de 1.000
paraules com a màxim. Suposa un 30% de la nota final.

C) Exposició i defensa a classe d'alguns dels exercicis encarregats i participació en els debats Suposa un 25%
de la nota final.

Activitats de recuperació:

En el cas que no s'hagin realitzat o suspès el nombre de pràctiques mínimes sol·licitades (80%) o no s'hagi
lliurat o suspès el text argumentatiu, l'alumna disposarà de 2 setmanes per elaborar el treball de recuperació
que li sigui encomanat.

En cas que la recuperació sigui suspesa, s'haurà de fer un examen final sobre les matèries establertes en el
programa.

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.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Escriptura d'un text argumentatiu sobre algun aspecte del temari (aprox.
1000 paraules)

30 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 8,
9

Escriptura de diferent textos analítics sobre els diferents aspectes exposats a
les sessions teòriques

45 0 0 2, 3, 4, 7, 8

Exposició oral durant la classe d'alguns exercicis pràctics sobre els productes
mediàtics

25 0 0 1, 2, 3, 4, 5
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