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1.- Presentació de l’assignatura 
 

A la nostra societat les relacions de gènere es presenten com una paradoxa. D’una 

banda, hi ha qui pensa que hem assolit l’horitzó de la igualtat entre homes i dones, que 

les discriminacions són un tema del passat i que les generacions joves han superat el 

pensament sexista. La realitat de múltiples persones, famílies, barris i diversos entorns 

socials demostra, no obstant, que la desigualtat laboral, la violència masclista, 

l’explotació sexual, la LGBTIfòbia, entre d’altres, continuen provocant situacions 

d’injustícia i maltractament a múltiples nivells.  

 
L’assignatura es fonamenta en el reconeixement de les diferents dimensions que 

conformen el que avui entenem com a masculinitat i feminitat (sexe, identitat de gènere, 

expressió de gènere i orientació sexual), així com les relacions de poder que es donen 

entre elles. Des d’aquesta perspectiva, proposa una anàlisi a fons del gènere com un 

dels eixos estructuradors de les desigualtats i la discriminació a la nostra societat, per 

entendre què ha canviat i quins són els models que encara marquen la socialització de 

les noves generacions. Així també, estudiarem algunes de les problemàtiques socials 

travessades per les relacions de gènere, sobre les que sovint podem treballar com a 

professionals del treball social i de l’educació social. 

 

2.- Competències a desenvolupar 
 

 Competència 1. Reflexionar entorn el gènere com un dels eixos estructuradors de 

les desigualtats i discriminacions a la nostra societat.  

 
 Competència 2. Reconèixer les variables històriques, socials, antropològiques que 

sostenen les desigualtats per raó de gènere.  

 
 Competència 3. Analitzar les relacions que s’estableixen entre el gènere i 

determinades situacions d’exclusió social (violència, prostitució, LGBTIfòbia, 

pobresa, etc.). 
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3.- Continguts 
 

L’assignatura està organitzada en tres mòduls, cadascun dels quals inclou diversos 

temes. Cada tema equival a una classe. 

 
Mòdul 1. Gènere, una qüestió social  

1.1.- El context: patriarcat, desigualtat estructural i sistema sexe/gènere. 

1.2.- Les claus: sexe, identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual.  

1.3.- El mecanisme: la construcció social de la masculinitat i la feminitat.  

 

Mòdul 2. Igualtat de gènere? 

2.1.- Coeducació: educació des d’una perspectiva de gènere  

2.2.- Dones i treball: entre l’obligació i la consciència 

2.3.- Relacions: deconstruint l’amor romàntic 

2.4.- L’experiència Trans 

 

Mòdul 3. Gènere i exclusió social 

3.1.- Violència de gènere  

3.2.- Prostitució 

3.3.- Islamofòbia de gènere 

3.4.- LGBTIfòbia 

 

El Mòdul 1 està orientat a establir les bases conceptuals en les que es situa la 

perspectiva de l’assignatura, la qual es podria resumir dient que la societat és desigual 

i està travessada pel patriarcat i que el gènere és una construcció social.  

 
El Mòdul 2 qüestiona la “igualtat de gènere” a la que suposadament han arribat les 

societats occidentals, a través d’una anàlisi detallada d’alguns entorns i fets socials 

específics que demostren la imprecisió d’aquesta afirmació.  

 
El Mòdul 3 aprofundeix en algunes problemàtiques socials concretes que estan 

directament relacionades amb les relacions de gènere, amb el propòsit d’identificar les 

variables que les defineixen, els debats que susciten i els enfocaments des dels quals 

l’educació social i el treball social les aborden en l’actualitat. 
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4.- Resultats de l’aprenentatge 
 

Al final del procés els i les estudiants hauran desenvolupat les següents competències: 

 
 Reflexiona sobre el gènere com un dels eixos estructuradors de les desigualtats a 

la nostra societat. 

 Identifica i analitza la variable del gènere en les diverses situacions d’exclusió social 

(violència, prostitució, LGBTIfòbia, etc.). 

 Reconeix i analitza críticament els efectes de la socialització diferencial i la seva 

influència en les problemàtiques socials relacionades amb el gènere. 

 Reconeix els patrons de la violència de gènere i alguns criteris d’actuació per fer-li 

front. 

 Identifica la violència simbòlica contra les dones i les persones LGBTI+ que s’xerceix 

a través de múltiples discursos i pràctiques socials fortament arrelats a la societat.  

 

 
5.- Metodologia 
 

5.1.- Activitats del professor: 

 Exposar els temes del programa a classe, de manera participativa i interactiva. 

 Proposar i conduir debats a partir diferents materials (lectures, articles, etc.) 

 Guiar i donar eines per a la realització dels treballs de l’assignatura. 

  Oferir fonts i orientació per a la realització dels treballs individuals i de grup. 

 Oferir espais de tutoria. 

 

5.2.- Activitats dels i les estudiants: 

 Assistir a classe i tenir una actitud reflexiva i participativa. 

 Aplicar el marc teòric en els debats, exercicis i treballs que es demanin. 

 Responsabilitzar-se i implicar-se en l’elaboració dels treballs de l’assignatura. 

 Llegir la bibliografia recomanada pel seguiment de l’assignatura. 

 Complir el calendari establert pel lliurament de treballs. 

 
Els mòduls es desenvoluparan a través d’explicacions teòriques, debats i exercicis a 

classe, lectures recomanades i altres recursos didàctics desenvolupats de manera 

presencial o a través del campus virtual de l’assignatura (articles, vídeos, etc.).  
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Les hores de treball de l’estudiant es distribueixen de la següent manera: 

 
Treball a l’aula 30 hores 1,2  ECTS 

Treball tutoritzat 22,5 hores 0,9 ECTS 

Treball autònom 22,5 hores 0,9 ECTS 

 

6.- Sistema d’avaluació 
 

6.1 Activitats d’Avaluació (continuada) 

Acollir-se a l’avaluació continuada implica realitzar les tasques que s’indiquen a 

continuació. Trobareu la descripció detallada de les activitats a la Pauta d’Activitats 

d’Avaluació (PAA) de l’assignatura. 

 
1/2 El Gènere en pantalla:  lliurament divendres 16 de març. 

2/2 Treball en parelles: - lliurament del Document d’enfocament: divendres 6 d’abril. 

- lliurament de l’Informe final: divendres 11 de maig. 

 

6.2 Criteris d’Avaluació (ponderació) 

1/2 El Gènere en pantalla (40%) 

2/2 Treball en parelles (60%) 

 
6.3. Avaluació única  

Els estudiants que no vulguin acollir-se a l’avaluació continuada, o que no compleixin 

els requisits esmentats per fer-ho, hauran de realitzar un examen al final del curs, que 

els valdrà com a nota única de l’assignatura. 

 

7.- Resum del procés formatiu per competències 
 
Veure taula annexa al final del document.  
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8.- Vies de comunicació amb el docent 
 
A més de l’atenció en els dos espais habituals de comunicació (aula i campus virtual) 

els i les estudiants podran comunicar-se amb el professor a través del correu 

electrònic i/o a l’espai de tutoria.  

Correu electrònic: rprieto@institutdiversitas.org 

Tutories: divendres de 9 a 11 hores (donat que l’activitat professional principal del 

professor es realitza fora de la facultat, per tal de fer tutories, els alumnes hauran de 

contactar-se prèviament amb el docent via correu electrònic). 
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ANNEX: QUADRE RESUM DEL PROCÉS FORMATIU PER COMPETÈNCIES 

Competències Activitats formatives Resultats d’aprenentatge 
Activitats 
d’avaluació 

C1.- Reflexionar entorn el 
gènere com un dels eixos 
estructuradors de les 
desigualtats i 
discriminacions a la nostra 
societat. 

Del professor 
Exposar els temes del programa. 
Proposar i conduir debats a partir de vídeos, articles, etc. 
 
Dels alumnes 
Assistir a classe i tenir una actitud reflexiva i participativa. 
Llegir la bibliografia recomanada pel seguiment de l’assignatura. 

Reflexiona sobre el gènere com un dels 
eixos estructuradors de les desigualtats 
a la nostra societat. 
Reconeix i analitza els elements que 
contribueixen a la construcció social de 
la masculinitat i la feminitat i les seves 
conseqüències individuals i socials.    

Pauta d’activitat 
d’avaluació 1: El 
gènere en pantalla 

C2.- Conèixer les variables 
històriques, socials, 
antropològiques que 
sostenen les desigualtats 
per raó de gènere. 

Del professor 
Exposar els temes del programa. 
Guiar l’anàlisi dels treballs i donar eines per a la seva execució. 
Oferir espais de tutoria. 
 
Dels alumnes 
Responsabilitzar-se del treball individual. 

Identifica i analitza les presència i 
efectes de la variable de gènere en les 
diverses situacions d’exclusió social 
(violència, prostitució, homofòbia, 
pobresa). 

Pauta d’activitat 
d’avaluació 1: El 
gènere en pantalla 

C3.- Analitzar les relacions 
que s’estableixen entre el 
gènere i determinades 
situacions d’exclusió social 
(violència, prostitució, 
LGBTIfòbia, pobresa, etc.). 

Del professor 
Exposar els temes del programa. 
Guiar l’anàlisi dels treballs i donar eines per a la seva execució. 
Oferir espais de tutoria. 
 
Dels alumnes 
Responsabilitzar-se i implicar-se en l’elaboració del treball de grup. 
Aplicar el marc teòric en els debats, exercicis i treballs que es demanin. 

Reconeix la violència de gènere i 
alguns criteris d’actuació davant seu. 
Reconeix la problemàtica de la 
prostitució i els diferents elements que 
la caracteritzen i determinen.      

Pauta d’activitat 
d’avaluació 2: Treball 
en parelles 

 

 


