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COMPETÈNCIES

• Capacitat crítica d’anàlisi, de síntesi, d’organització i de planificació. 
• Aprenentatge  autònom,  adaptació  a  situacions  noves  i  obertura  cap  a 

l’aprenentatge al llarg de tota la vida i desenvolupament de creativitat, iniciativa i  
esperit emprenedor. 

• Comunicació  oral  i  escrita,  en  la  llengua  materna  i  en  llengua  estrangera,  i  
utilització  de  les  tecnologies  de la  informació  (TIC)  en el  context  professional  i 
capacitat per a la selecció, gestió del coneixement i de la informació. 

• Capacitat  per a treballar  en equip,  per a conduir  i  liderar grups, per a resoldre 
conflictes,  prendre  decisions  i  desenvolupar  habilitats  per  a  les  relacions 
interpersonals. 

• Compromís ètic, respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, la 
promoció dels Drets Humans i als valors propis de la cultura de pau i els valors 
democràtics; d’assumir el compromís de desenvolupament personal i professional 
amb un mateix i la comunitat. 

• Comprendre  els  referents  teòrics,  històrics,  culturals,  comparats,  polítics, 
ambientals  i  legals  que  constitueixen  a  l’ésser  humà  com  a  protagonista  de 
l’educació. 

• Conèixer els supòsits filosòfics, pedagògics, psicològics, sociològics i antropològics 
i qualsevol altre fonament teòric de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits 
d’actuació. 

• Mostrar  una  actitud  empàtica,  respectuosa,  solidària  i  de  confiança  cap  als 
subjectes e institucions d’educació social.



OBJECTIUS

• Formar l’alumnat en l’anàlisi social segons les relacions de gènere i exercitar la 
reflexió i l’anàlisi dels fenòmens socials vinculats al gènere. 

• Contextualitzar històricament les desigualtats per raó de gènere i  reconèixer les 
diferents aproximacions teòriques que se’n deriven. 

• Conèixer  les  perspectives  de  gènere  i  les  polítiques  públiques  d’igualtat  amb 
l’objectiu  de  que  puguin  exercir  les  seves  tasques  com  a  tècnics/ques  en  els 
diferents àmbits d’actuació. 

• Aprofundir en l’acció afirmativa, en la discriminació positiva i en el mainstreaming 
de gènere com a eina fonamental de les polítiques d’igualtat. 

• Utilitzar les TIC en l’àmbit d’estudi de la matèria. 
• Expressar-se correctament de manera oral i escrita.

CONTINGUTS

BLOC 1. La construcció social del gènere, identitat i societat 
1.1. Introducció: la identitat de gènere 
1.2. Els debats sobre el concepte de sexe i gènere 
1.3. Divisió sexual del treball i modus de producció domèstic 
1.4. Teories del patriarcat 
1.5. Les classes de gènere 
1.6. Reconstrucció històrica de la perspectiva del gènere 

BLOC 2. Gènere i estructura social I: les relacions socials 
2.1. Gènere, socialització i família 
2.2. Gènere, classe i mercat de treball 
2.3. Gènere i educació 
2.4. Gènere i espai públic 
2.5. Gènere i etnicitat 

BLOC 3. Gènere i estructura social II: Salut, violència i pobresa 
3.1. Gènere, salut i sexualitat 
3.2. Violència de gènere 
3.3. Gènere, globalització i pobresa 

BLOC 4. Gènere i poder públic 
4.1. Gènere, política i democràcia 
4.2. Gènere i polítiques públiques 
4.3. Gènere, associacionisme i participació política 
4.4. Gènere i mitjans de comunicació 
4.5. Llenguatge no sexista

METODOLOGIA

Presencial (40%) 
Seminaris (15%) 
Conferències (10%) 
Anàlisi i avaluació de recursos audiovisuals i/o informàtics (15%) 

No presencial (60%) 
Treball autònom: Lectures de textos acadèmics en diferents llengües (20%) 
Estudi i preparació d’exàmens escrits (20%) 
Treball cooperatiu: Elaboració d’una monografia (20%)



AVALUACIÓ

• Assistència als seminaris i conferències 30% 
• Reflexió escrita dels recursos audiovisuals i/o informàtics 10% 
• Comentaris de text 30% 
• Monografia i exposició oral 20% 
• Participació a l’aula 10% 
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANA-
CIONS

% AVALUA-
CIÓ

BLOC 1.  
La construcció social 
del gènere, identitat i 
societat

P Introducció a la 
teoria del gènere 
social i les 
diferents 
perspectives 
sobre la 
configuració de la 
identitat de 
gènere. 
Introducció als 
debats sobre el 
concepte de sexe 
i gènere. 
Introducció a la 
perspectiva 
sociològica de la 
noció de divisió 
sexual del treball i 
modus de 
producció 
domèstic, 
patriarcat, 
sistema econòmic 
i  reconstrucció 
històrica de la 
perspectiva del 
gènere.

Objectius: 1, 
2, 3 i 4

Formar l'alumnat en 
l'anàlisi social de les 
relacions de gènere. 

Contextualitzar 
històricament l'estudi 
de les identitats de 
gènere.

Ampliar el marc 
interpretatiu sociològic 
des d’una perspectiva 
de respecte als drets 
humans, als valors 
democràtics i de 
justícia social.

Promoure la 
comprensió dels 
plantejaments teòrics 
de gènere i les 
aplicacions pràctiques 
en l'educació social.

 Assistència, i  
participació a classe.

Reflexionar sobre 
conceptes i recerca 
d’exemples
en la realitat social.

Analitzar críticament 
les lectures dels 
autors/res tractats. 

Interpretar de les 
teories de gènere 
amb l'anàlisi de 
casos.

Exercitar la reflexió i 
l’anàlisi dels 
fenòmens socials 
vinculats al gènere.
Desenvolupar 
estratègies 
d'aprenentatge 
autònom.

L'assistència i la 
participació a 
classe

El seguiment de 
les lectures i els 
materials 
complementaris 
proposats pels 
docents

L'ús de les tutories 
per al seguiment 
de l'assignatura

L'ús de les noves 
tecnologies per a la 
recerca i la recerca 
bibliogràfica de 
materials originals 
dels autors 
recomanats

Avaluació con-
tinuada indivi-
dual amb un 
exercici al final 
de cada bloc. 

Demostrar la 
capacitat de 
desenvolupar 
un discurs ela-
borat que veri-
fiqui la com-
prensió de la 
teoria treballa-
da a classe, la 
capacitat d'in-
terrelació dels 
conceptes vis-
tos i la capaci-
tat d'aplicació 
d'aquests a la 
realitat social.

BLOC 2.  Gènere i 
estructura social I: 
les relacions socials

P
Anàlisi  de les 
diferents facetes 
socials del 
gènere, de la 
família a  la 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Introduir a l’alumnat 
en la visió del gènere 
en les diferents face-
tes de la vida quotidia-
na, Promoure la com-
prensió dels planteja-

Assistència i partici-
pació activa a classe.
Realitzar observaci-
ons de camp. Intro-
duir-se en l’anàlisi de 
la vida quotidiana.

L'assistència i la 
participació a 
classe

El seguiment de 
les lectures i els 

Avaluació con-
tinuada indivi-
dual amb un 
exercici al final 
de cada bloc. 



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANA-
CIONS

% AVALUA-
CIÓ

societat 
multicultural 
passant per 
mercat de 
treball, educació 
i l’espai públic

ments teòrics de gè-
nere i les aplicacions 
pràctiques en l'educa-
ció social

Assessorar l’alumnat 
en tasques d’inici de 
la observació de l’en-
torn i en treballs que 
comporten metodolo-
gies  pròpies de les 
ciències socials.

materials 
complementaris 
proposats pels 
docents

L'ús de les tutories 
per al seguiment 
de l'assignatura

L'ús de les noves 
tecnologies per a la 
recerca i la recerca 
bibliogràfica de 
materials originals 
dels autors reco-
manats

Demostrar la 
capacitat de 
desenvolupar 
un discurs ela-
borat que veri-
fiqui la com-
prensió de la 
teoria treballa-
da a classe, la 
capacitat d'in-
terrelació dels 
conceptes vis-
tos i la capaci-
tat d'aplicació 
d'aquests a la 
realitat social

BLOC 3. Gènere i es-
tructura social II: Sa-
lut, violència i po-
bresa

P Anàlisi de la 

importància del 

gènere en els 

àmbits de la 

vida privada i de 

les relacions 

interpersonals 

en diferents 

societats 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Introduir l’alumnat en 
l’anàlisi de les relaci-
ons personals de gè-
nere. Promoure la 
comprensió dels plan-
tejaments teòrics de 
gènere i les aplicaci-
ons pràctiques en l'e-
ducació social

Assessorar i orientar 
l’alumnat en l’ús de 
metodologies  pròpies 
de les ciències soci-
als.

Assistència i partici-
pació activa a classe.
Realitzar observaci-
ons i anàlisi de les di-
ferències de gènere 
amb l’ús de les noves 
tecnologies i de la bi-
bliografia pertinent.

L'assistència i la 
participació a 
classe

El seguiment de 
les lectures i els 
materials 
complementaris 
proposats pels 
docents

L'ús de les tutories 
per al seguiment 
de l'assignatura

L'ús de les noves 
tecnologies per a la 
recerca i la recerca 
bibliogràfica de 
materials originals 
dels autors reco-
manats

Avaluació con-
tinuada indivi-
dual amb un 
exercici al final 
de cada bloc. 

Demostrar la 
capacitat de 
desenvolupar 
un discurs ela-
borat que veri-
fiqui la com-
prensió de la 
teoria treballa-
da a classe, la 
capacitat d'in-
terrelació dels 
conceptes vis-
tos i la capaci-
tat d'aplicació 
d'aquests a la 
realitat social



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFES-
SOR/A

TASQUES ALUM-
NES

RECOMANA-
CIONS

% AVALUA-
CIÓ

BLOC 4. 
Gènere i poder públic

P Exposició de les 
diverses 
polítiques 
públiques i de 
gènere vigents al 
país, i del paper 
de la dona en 
l'espai públic i en 
la governance 
dels sistemes 
polítics 
democràtics.
Reflexió sobre  la 
participació 
política des de la 
perspectiva de 
gènere en el 
tercer sector, 
l'arena pública i 
els mitjans de 
comunicació. 
Coneixement i 
introducció de les 
eines per a la 
promoció del 
llenguatge no 
sexista.

Objectius: 1, 
2, 3 i 4

Contextualitzar les 
diferents perspectives 
i polítiques públiques 
vinculades a 
qüestions de gènere.

Introduir als alumnes 
en el llenguatge de les 
polítiques de gènere i 
l'arena pública i 
política.

Oferir un coneixement 
transversal sobre les 
diferents institucions 
amb poder públic i 
mitjans de 
comunicació.

Fomentar el debat i la 
crítica social des de la 
perspectiva 
sociològica i la relació 
amb la teoria 
introductòria dels 
debats sobre 
capitalisme, patriarcat, 
poder  desigualtat.

Seguiment, reflexió  i 
participació a classe.

Reconèixer les 
diferents 
perspectives i models 
de polítiques 
públiques de gènere.

Participar del debat i 
discussió de la 
qüestió de gènere al 
segle XXI i 
desenvolupar un 
pensament i un 
raonament crítics.

Conèixer les 
aportacions dels 
enfocaments 
sociològics vistos al 
llarg del curs en les 
polítiques socials i en 
l'actualitat.

Analitzar problemes 
derivats de l'aplicació 
de polítiques 
públiques de 
reconeixement de 
gènere en l'espai 
públic d'acord amb 
les nostres societats 
complexes.
Desenvolupar 
estratègies 
d'aprenentatge 
autònom.

L'assistència i la 
participació a 
classe

El seguiment de 
les lectures i els  
materials  
complementaris  
proposats pels  
docents

L'ús de les tutories 
per al seguiment 
de l'assignatura

L'ús de les noves 
tecnologies per a 
la recerca i la 
recerca 
bibliogràfica de 
materials originals 
dels autors 
recomanats

Avaluació con-
tinuada indivi-
dual amb un 
exercici al final 
de cada bloc. 

Demostrar la 
capacitat de 
desenvolupar 
un discurs ela-
borat que veri-
fiqui la com-
prensió de la 
teoria treballa-
da a classe, la 
capacitat d'in-
terrelació dels 
conceptes vis-
tos i la capaci-
tat d'aplicació 
d'aquests a la 
realitat social.




