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Prerequisits

Prerequisits: Per fer un bon seguiment de l'assignatura és necessària una bona comprensió lectora de la
llengua anglesa.

Objectius

Aquesta és una assignatura optativa de l'àrea de coneixement de Geografia. L'àmbit d'estudi és el mundial, tot
i que es farà referència a estudis de casos locals o regionals.

Es pretén facilitar elements de reflexió i anàlisi que ajudin a entendre la complexitat I la diversitat de les
relacions entre els essers humans i el medi natural i social, des de la perspectiva de la geografia feminista.

-L'adquisició dels coneixements bàsics necessaris per comprendre els canvis provocats pels processos de
globalització;

-La consolidació de conceptes bàsics de la geografia social apresos a l'assignatura "Gènere, espais i vida
quotidiana";

-La capacitació per interrelacionar conceptes i problemes dels diferents blocs temàtics del programa;

-L'habilitació per utilitzar les eines i els continguts apresos en d'altres assignatures del grau per interpretar els
contextos geogràfics des d'una perspectiva de gènere;

Competències

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
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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.
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 puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

Distingir les relacions de gènere que hi ha en els processos d'intercanvi social en el territori.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat de gènere, de classe, social i
cultural.
Manejar els principals indicadors de la geografia per analitzar l'estructura de gènere de la societat.
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 puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

El contingut de l'assignatura està dividit en sis blocs temàtics, precedits d'una introducció.

0.Introducció i objectius de l'assignatura. Preguntes i expectatives

1.El concepte i les escales de la globalització

2.Restructuració econòmica i geogràfica del capitalisme

3.Moviments de població i gènere

4.Geopolítica i agenda internacional de gènere

5.Ecofeminisme i ecologia política

6.Desigualtats, desenvolupament i feminisme (de)colonial

Metodologia

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les activitats següents:

- Explicacions orals per part de la professora;

- Lectura de llibres i articles;

- Visionat de documentals i/o pel.licules;

- Pràctiques realitzades a l'aula i/o fora de l'aula, individualment i en grup;

- Debats, presentacions orals i intervencions de l'alumnat a l'aula o en fòrums virtuals.

- Tutories.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques, explicacions, discussions i debats; presentació de
pràctiques.

45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Examen, exercicis, pràctiques i tutories. 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Lectura i estudi personal; elaboració de pràctiques i preparació de
presentacions

75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà de forma continuada a partir de les activitats següents:

-març de 2021: lliurament de la pràctica 1

-abril de 2021: lliurament de la pràctica 2

-maig de 2021: lliurament de la pràctica 3

-juny de 2021: realització d'un exament global.

-Tot el semestre: assistència, participació en els debats, discussions de lectures i presentacions orals a
classe.

-La nota mínima de l'examen global per fer promig amb la resta de notes ha de ser igual o superior a 5.

-No s'acceptaran lliuraments fora de termini.

-Les activitats no presentades no es podran reavaluar i puntuaran 0.

-Hi haurà la possibilitat de reavaluar les activitats suspeses en el període de reavaluacions.

-Les activitats reavaluades puntuaran de 0 a 5.

-Només es podrà tenir la qualificació de "no avaluable" quan no s'hagi lliurat cap activitat. Lliurar una o més
activitats implica perdre el dret a ser "no avaluable".

-La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs, com en el cas d'exàmens, constitueixen un delicte que
serà sancionat amb un 0 a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Es considera
"còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de
presentar tot o una part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format

digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a:

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

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 amb0 aquest acte
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significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb0 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. Els actes d'avaluació en què hi hagi hagut irregularitats no són
recuperables.

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, assegurant que tot
l'estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Presentacions orals, assistència i participació 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Pràctiques 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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