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1.Presentació 

El curs de Postgrau Les Famílies monoparentals des d’una perspectiva 
de gènere s’emmarca en el Seminari-Taller que sobre aquesta temàtica 
organitza i coordina el Grup Interuniversitari COPOLIS. “Benestar, Comunitat i 
Control Social” del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 
de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.  

La finalitat d’aquest curs és aprofundir en el coneixement de les famílies 
monoparentals per visibilitzar les seves realitats i  necessitats principals; poder 
desenvolupar polítiques i mesures destinades a millorar la seva qualitat de 
vida, així com facilitar les seves trajectòries vitals i personals, i conèixer el 
debat social creat a l’entorn d’aquestes famílies, tant pel que fa a qüestions 
polèmiques, com per les iniciatives o propostes des d’entitats de famílies 
monoparentals o d’altre mena (entitats que estan duent a terme projectes 
pioners i innovadors per donar suport a aquestes famílies i reivindicar millores 
substancials en la seva situació econòmica, laboral, de gestió dels temps 
(laboral, familiar, social, personal), política, associativa, etc.  

En aquesta edició del  curs d’enguany, hi col·laboren i són 
coorganitzadores de les activitats que es duen a terme, la Universitat de 
Barcelona i el Centre de Formació Continua i Innovació Docent (CEFOCID-
Copolis), i també l’Instituto de la Mujer del Govern Espanyol, l’Institut Català de 
les Dones de la Generalitat de Catalunya, la Federació Catalana de Famílies 
Monoparentals, i l’Associació d’Acció Social i Cultural Adalquí.  

El Postgrau forma part de les activitats programades per la Xarxa 
TIIFAMO (Xarxa Temàtica Internacional d’Investigació sobre Famílies 
Monoparentals), que es una plataforma pel desenvolupament de propostes, 
debats i projectes de millora del ventall de situacions de la monoparentalitat 
actual.  

Per últim, aquest postgrau forma part del Projecte d’Innovació Docent 
PID 2011 Comtracs (Competències Transversals en Ciències Socials) aprovat 
per la Universitat de Barcelona, on participen 4 universitats i 3 entitats en 7 
ensenyaments reglats. 



 

Tipus de curs: Semipresencial, amb utilització de noves eines didàctiques i 
atorgament de Certificat d’Aprofitament i assitència del curs d'extensió 
universitària. 

Crèdits ECTS: 3 

 

2.Objectius generals 

-Potenciar el coneixement de la situació de les famílies monoparentals. 

-Contribuir a un major desenvolupament de les polítiques d’igualtat entre dones 
i homes, així com a la protecció i atenció als grups de dones amb situació 
d’exclusió social, violència de gènere i/o discriminació per raó de sexe, amb 
especial referència als àmbits educatiu, sociolaboral i de la salut mental de la 
població. 

-Establir col·laboracions amb distintes universitats i entitats i potenciar 
l'intercanvi i enriquiment mutu entre acadèmics/es, treballadors/es de les 
polítiques socials i usuaris/es dels serveis públics. 

 

3.Adreçat a:  

Integrants de universitats (estudiants, doctorants/es, doctors/es, 
investigadors/es, i professorat), de les polítiques socials (responsables de la 
gestió i/o implementació de polítiques socials, tècnics dels serveis socials de 
base i professionals en general), i responsables de famílies monoparentals.  

 

4.Requisits d'accés 

- Ser graduats en Ciències Socials o Humanes, o graduats en altres disciplines 
amb interessos en treballs sobre els processos socials i la diversitat familiar. Es 
podrà incorporar com a alumnat persones no titulades, els quals obtindran un 
certificat d'assistència i extensió universitària. 

- Coneixement del català i castellà, amb comprensió oral i lectora suficient com 
per a poder seguir els cursos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Avaluació  

L’avaluació es farà en base als següents elements de judici: 

a) L'assistència i participació en les activitats presencials, que en tot cas 
requerirà un mínim del 80% d’assistència (25% de nota final). 

b) La realització de les activitats no presencials, relatives a les lectures, els 
exercicis i les intervencions en els fòrums-debats de cada Mòdul (25% de la 
nota final). 

c) La integració de continguts comprovada en el treball final (50% de la nota 
final). 

 

6.Temari i calendarització  

Mòdul I: Per a un enfocament integral de la monoparentalitat 

Bloc I) Introducció a les monoparentalitats 
i) Les famílies monoparentals: reptes i desafiaments; ii) Aspectes conceptuals i 
Sociojurídics de les famílies monoparentals; iii) Anàlisi quantitativa i demogràfic 
de les famílies monoparentals des d'una perspectiva de gènere. 
 

Bloc II) Famílies i benestar. Contexts i dilemes actuals 
i) Transformacions familiars i monoparentalitats; ii) Xarxes familiars i famílies 
monoparentals; iii) polítiques públiques i monoparentalitat. 
 
Activitats Presencials: 
-Dimarts 18 i Dijous 20 d’octubre de 11 a 12:30 hs a l'Aula 9. A (opcional horari 
de tarda,  els mateixos dies i a la mateixa Aula de 16.00 a 17.30 hs) 
-Dijous 27 d’octubre de 10 a 13:30 hs, a l’Aula Magna de la Facultat d’Economia 
i Empresa de la Universitat de Barcelona (en el marc del II Simposi internacional 
sobre famílies monoparentals-vegeu wwww.tiifamo.net) 
 

Activitats No Presencials: 
Continguts (i competències transversals a desenvolupar): 
Lectures (reflexió crítica), Exercici I (aplicació teòrica a cas pràctic) i participació 
al I Fòrum de debat (resolució de problemes), des de l'Aula Virtual. 
Període: dimecres 19 a dimecres 26 d’octubre de 2011. 
 

Mòdul II: Debats i polèmiques actuals al voltant de les monoparentalitats 

Bloc I- Infància, criança i monoparentalitat 
i) Representacions de la maternitat i paternitat; ii) ruptures, progenitors i 
monoparentalitat; iii)"custodia compartida" i monoparentalitat  

Bloc II- Polítiques, protecció social i monoparentalitat 



 

i) Polítiques socials i monoparentalitat; ii) regulacions, protecció social i 
monoparentalitat; iii) protecció social i xarxes sociocomunitàries 
 

Activitats Presencials: 
Dijous 27 d’octubre de 15:30 a 18:30 hs, i Divendres 28 d’octubre de 09:30 a 
12:30 hs, a l’Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona (en el marc del II Simposi internacional sobre famílies 
monoparentals -vegeu wwww.tiifamo.net) 

Activitats No Presencials: 
Continguts (i competències transversals a desenvolupar): 
Lectures (reflexió crítica), Exercici II (aplicació teòrica a cas pràctic) i participació 
al II Fòrum de debat (resolució de problemes), des de l'Aula Virtual. 
Període: dilluns 31 d’octubre a dilluns 7 de novembre de 2011 
 

Mòdul III: Recerca, Xarxes i Monoparentalitats 

Bloc I) La recerca científica sobre famílies monoparentals (primera part) 
i) Recerca i Monoparentalitat: estat de situació actual; ii) Les xarxes socials i 
acadèmiques al voltant de les monoparentalitats a Espanya. 

Bloc II) La recerca científica sobre famílies monoparentals (segona part) 
i) Principals reptes i desafiaments teòrics i metodològics de la recerca envers 
les monoparentalitats, ii) Iniciació en la recerca sobre famílies monoparentals 
des de les ciències socials. iii) Integració de continguts i avaluació final del curs. 
Treball Final del curs 

 

Activitats Presencials: 
-Divendres 28 d’octubre de 12:30 a 14:00 hs (en el marc del II Simposi 
internacional sobre famílies monoparentals) 
-Dimarts 8 de novembre de 11:00 a 14:00 hs (de 11:00 a 12.30 hs a Aula 9.A i 
de 12.30 a 14:00 aula per confirmar) (opcional horari de tarda,  Dimarts 8 de  
novembre de 16.00 a 17.30 hs a l'Aula 9.A i Dimecres 9 de novembre de 18.00 a 
19.00 hs)  
-Dimarts 13 de desembre de 2011 de 12:30 a 14:00 hs., al despatx 4115 
Facultat Economia i Empresa- Hores de tutoria general i voluntària pel treball 
final. 
 
Activitats No Presencials: 
Continguts (i competències transversals a desenvolupar): 
Lectures (reflexió crítica), Treball final del curs (Integració de continguts). 
Període: dimecres 9 de novembre de 2011 a dimarts 17 de gener de 2012 
 
 
 



 

7.Equip Docent:  

Universitat de Barcelona 

Almeda, Elisabet (Universitat de Barcelona),  
Collado, Ana (Universitat de Barcelona) 
Escobedo, Ana (Universitat de Barcelona) 
Llobet, Marta (Universitat de Barcelona) 
Pumar, Núria (Universitat de Barcelona) 
Villagrassa, Carlos (Universitat de Barcelona) 
 

Extern a l’Universitat de Barcelona 

Becerril, Diego (Universidad de Granada) 
Di Nella, Dino (CEFOCID-Adalquí) 
Hönerlein, Eva (Max Planck Institute, Alemania) 
Moreno, Almudena (Universidad de Valladolid) 
Obiol, Sandra (Universitat de Valencia) 
 
Matrícula: Universitat de Barcelona, Facultat Economia i Empresa  
del 18 d'octubre al 10 de novembre 2011 
Preu: 60 €  
La matricula inclou el lliurament de material de lectura del curs: l'obra Las 
familias monoparentales a debate (cinc volums, 708 pàgs., 2011, Copalqui 
editorial, Barcelona) de Elisabet Almeda Samaranch i Dino Di Nella (Dir.). 
 
Preinscripció:  
www.tiifamo.net 
www.copolis.org 
del 15 de setembre al 17 d'octubre de 2011 
 
Més informació: www.tiifamo.net i www.copolis.org 
copolis@gmail.com Tel. 934024308   
 
 


