
SEMINARI: ENTRE LA MITOLOGIA I LA REALITAT 2: LES DONES A LES 
CIÈNCIES SOCIALS 
 
Organitza: Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Economia i Empresa 
  
Objectiu del taller.  
Visibilitzar i reflexionar sobre el biaix androcèntric de les ciències socials, tant en els seus 
objectes d'estudi com en els seus marcs teòrics i en la seva metodologia. S'abordarà 
específicament la crítica a la sociologia i a l'economia. 
 
Programa 
Primera sessió: “Sociologia i gènere”. En aquesta sessió s'abordarà la crítica a la sociologia 
oficial per no incloure el gènere com a categoria d'anàlisi. S'aprofundirà bàsicament en 
aspectes metodològics. Professora: Teresa Torns, Professora de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Segona sessió: “Fonaments de l'economia feminista”. En aquesta sessió es reflexionarà 
sobre l'enfocament de la ciència econòmica dominant i els seus objectius, contraposant-los 
a les propostes realitzades des de l'economia feminista. Professorat: Carme Díaz, Inés 
Marco, Marina Sánchez, economistes del Seminari d’Economia Feminista. 
 
Tercera sessió: “La crisi econòmica des de l'economia feminista”. En aquesta sessió 
s'oferirà una perspectiva de la crisi que habitualment no es considera, aspectes relacionats 
tant amb les causes de la crisi com de les seves conseqüències. Professora: Sandra 
Ezquerra, Professora de Sociologia de la Universitat de Vic. 
 
Quarta sessió: “Una nova lectura de les estadístiques a les ciències socials”. En aquesta 
sessió es tracta de mostrar que les estadístiques socials no són neutres, que responen a 
determinats marcs teòrics, en el nostre cas, a marcs teòrics patriarcals que invisibilitzen la 
participació de les dones a la societat i, per tant, desfiguren la realitat mateixa. Professor: 
Màrius Domínguez,  Professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona. 
 
Horari: 
Dijous 21 i 28 de febrer i dijous 14 de març de 16 a 20 hores. 
Dijous 21 de març de 16 a 19 hores.  
 
Preu: 15 euros 
 
Crèdits: 1,5 (depenent de cada facultat) 
 
Matrícula: Secretaria Facultat d’Economia i Empresa 
 
Nombre màxim d’alumnes: 30 
 
Mes informació: Cristina Carrasco (cristinacarrasco@ub.edu) 
 
  



 


