POSTGRAU EN PEDAGOGIES FEMINISTES
EN CONTEXTOS EDUCATIUS I SOCIALS
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PRESENTACIÓ
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Presencial
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Anual
Preu:
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Docència:
Dimecres i divendres
tarda
Inici:
26 d'octubre

Aquest títol propi de la Facultat d’Educació
pretén cobrir les mancances en temes de gènere
dins de les categories del propi gènere,
l'educació i la intervenció social. Els canvis tan
necessaris a la nostra societat necessiten una
consciència sobre com el constructe gènere
afecta a totes les realitats existencials i a les
construccions
sociopolítiques.
Prendre
consciència dels conceptes associats al gènere
possibilita les persones activar respostes
crítiques envers la realitat social, al mateix temps
que construir marcs alternatius de ser i estar al
món. L’enfocament d’aquest programa és
feminista, ja que ha estat el moviment feminista
el que ha dotat el concepte de gènere de la força
descriptiva, analítica, interpretativa i subversiva
que té.

OBJECTIUS I CARACTERÍSTIQUES DEL POSTGRAU
L'objectiu del postgrau és consolidar una oferta formativa permanent en l'àmbit de les
pedagogies feministes. Per fer-ho, comptem amb un seguit de professionals,
investigadores i docents amb molts anys de bagatge en aquest àmbit. D'aquesta
manera, el postgrau pretén formar a l'alumnat per tal que aquest pugui realitzar un
anàlisi crític dels contextos socioeducatius des d'una perspectiva de gènere i feminista
i, en conseqüència, del desenvolupament d'estratègies per tal d'elaborar projectes i
propostes de caràcter socioeducatiu.
És per això que aquesta proposta formativa proposa un enfocament feminista. El
feminisme com a teoria política té propostes per respondre als grans desafiaments
que tenim pel que fa al sexisme, la xenofòbia, el racisme i als grans desafiaments
ecològics. Planteja una nova manera d'entendre les intervencions socioeducatives,
basada en la demanda i exigència d’una educació on cada persona n’és la legítima
propietària, negant-se a deixar que els altres elaborin i imposin la manera de pensar i
comprendre el món. I centrada també, en el desenvolupament d'unes intervencions
socials que anomenin i reconeguin les realitats i els processos vitals.

ESTRUCTURA CURRICULAR

METODOLOGIA
Metodologies participatives que conjuguin les experiències personals de l’alumnat
amb les propostes teòriques i les aportacions pràctiques:
Classes expositives sobre els continguts de les assignatures.
Conferències per part de persones, grups, i associacions expertes.
Estudi de casos.
Debats amb l’objectiu de promoure la reflexió i el diàleg.
Tallers: Activitats pràctiques per aplicar els coneixements a contextos reals.
Tutoria: Espais continuats de tutorització individuals i grupals.
Campus virtual: Mitjà de contacte, d’acompanyament i repositori de material.

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Les evidències d’avaluació que es demanarà a l’alumnat són:
Tasques de caràcter transversal: l’alumnat realitzarà cada trimestre una tasca
relacionada al voltant de les diferents temàtiques treballades durant aquell
trimestre. L'última tasca versarà sobre l'anàlisi crític d'una realitat i propostes de
millora. Les característiques de la tasca s’explicaran i desenvoluparan al
començament del curs. La gestió i l’avaluació i d’aquesta tasca està al càrrec de la
coordinació i tutores del postgrau. Aquesta tasca té un valor del 60% de la nota
de cada assignatura.
Dossier reflexiu de sessions, tallers i seminaris: segon indicacions professorat.
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