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Presentació
Les dones han assolit fites formidables en l'àmbit educatiu i laboral. També han assolit grans quotes d'independència i
llibertat individual per triar les seves trajectòries vitals (vida en solitari, en parella amb o sense fills) i ocupacionals.
Tanmateix, la igualtat efectiva entre homes i dones és encara avui en dia molt llunyana a la nostra societat i, en general,
a les societats occidentals. Hi ha desigualtats significatives en l'àmbit de les famílies (diferències en l'ús del temps, en el
repartiment de les tasques de cura i treball domèstic i relacions de poder i negociació) i en l'àmbit institucional (mercat de
treball, polítiques socials, sistemes educatius, etc.). L'objectiu d'aquest curs és analitzar l'origen d'aquestes desigualtats
de gènere i identificar les polítiques socials que poden contribuir al canvi social amb un nou equilibri de gènere. Així,
algunes les preguntes que s'adrecen al curs són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Com s'explica la persistència de les desigualtats de gènere?
Quina relació hi ha entre família i desigualtats de gènere?
Quin poder tenen les institucions per transformar les relacions de gènere i la subordinació de les dones?
D'on neixen els prejudicis, estereotips i discriminació de gènere?
Com es poden trencar els estereotips de gènere?
Quina relació hi ha entre desigualtats de gènere, classe social i origen migratori?
Què aporten els estudis sobre "masculitats" a la sociologia de la família?
Quin és el grau de desigualtat de gènere assolit a altres països occidentals?
Què és el mite de l'amor romàntic i quins problemes genere en les relacions afectives?
Com s'interpreta la violència de gènere al S. XXI?

Les lliçons estan estructurades en dues parts. En una primera part es fa una presentació sobre l'estat de la qüestió en
cadascuna de les temàtiques analitzades. En una segona part, els estudiants fan presentacions que complementen la
matèria d'estudi. Els articles presentats aporten dades estadístiques recents, diferents debats teòrics i metodològics en
l'estudi de la família i les desigualtats de gènere, així com diferents propostes en l'àmbit de les polítiques socials. Aquesta
segona part és un component fonamental del curs i s'espera que l'alumnat s'impliquin en les lectures i el debat a classe
des d'una perspectiva crítica.

Competències associades

Aquesta assignatura s'emmarca dins l'itinerari d'optatives "anàlisi social" que, en conjunt, desenvolupa les següents
competències:

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i
posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de
problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea
d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis
posteriors amb un alt grau d'autonomia.

COMPETÈNCIES GENERALS:
CG1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
CG3. Coneixement d'una segona llengua.
CG4. Habilitats bàsiques d'ús de l'ordinador.
CG10. Habilitats d'investigació.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:
CT1. Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
CE3. Examinar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
CE4. Examinar els fonaments de la política comparada.
CE9. Interpretar la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
CE10. Analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
CE11. Analitzar la planificació i la gestió administrativa.
CE13. Interpretar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
CE14. Contrastar la capacitat per a la planificació, implantació, avaluació i anàlisi de les polítiques públiques.
CE18. Analitzar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.

Continguts
En acabar aquest curs l'alumnat hauria de saber:

• Interpretar els canvis recents dels models familiars als països occidentals a partir de diferents enfocament teòrics
(teories sociològiques, econòmiques i feministes);
• Interpretar els conceptes de família i de les relacions de gènere com construccions socials canviants en el temps
• Explicar la influència potencial de les polítiques socials en les diferències internacionals pel que fa al comportament
familiar;
• Utilitzar metodologies bàsiques d'anàlisi demogràfic i aplicar la perspectiva de gènere;
• Identificar problemes i plantejar preguntes d'investigació relacionats amb les famílies i la desigualtat social i de
gènere.

Metodologia docent

El curs està dividit en classes magistrals i seminaris. A les classes magistrals hi ha dues seccions. La primera secció
consta d'una introducció teòrica. La segona secció consta de presentacions d'articles triats per part de l'alumnat a partir
de la bibliografia recomanada per la professora. Un dels seminaris es du a terme a les aules informàtiques per mostrar
els recursos estadístics nacionals i internacionals més importants disponibles en la temàtica de família i gènere. Aquesta
pràctica s'avalua amb un breu exercici empíric que implica analitzar i presentar dades sobre desigualtat de gènere.

Avaluació
La qualificació de l'examen de la convocatòria ordinària, al final del trimestre, constitueix el 60 % de la nota final; el 40
% restant s'aconseguirà a través de l'avaluació continuada als seminaris i participació a classe. A les classes magistrals
es faran presentacions de les lectures obligatòries (aquesta llista es modificarà cada curs en funció de les publicacions
disponibles) i dels treballs de recerca.

Podran concórrer al procés de recuperació tots els estudiants que havent participat a més de la meitat de les activitats
d'avaluació continuada i havent-se presentat a l'examen final de l'assignatura, hagin obtingut la qualificació de suspens
de l'assignatura corresponent en l'avaluació trimestral. Els sistemes de recuperació consistirà en un examen per a la
globalitat de l'avaluació de l'assignatura.
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