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1. Competències
L'assignatura “Història de les dones i dels feminismes” respon a la
voluntat de proporcionar als/a les alumnes de qualsevol procedència
acadèmica les competències necessàries per avaluar els canvis històrics
experimentats per les dones en les principals societats occidentals i per
a que adquireixin: 1) els coneixements bàsics de la història del gènere i
dels sistemes patriarcals; 2) la utilització dels instruments metodològics
que, desenvolupats per la historiografia feminista, permeten una visió
totalment renovadora de la història dels moviments socials i de les
dones en particular; 3) les habilitats necessàries per abordar treballs
desenvolupats de manera individual i independent incorporant visions
interrelacionades del desenvolupament i el protagonisme de les dones
en els moviments socials del món contemporani des de la revolució
francesa i els inicis del capitalisme industrial fins la II Guerra Mundial.

2. Objectius
2.1 Coneixements
Els coneixements a adquirir tenen vessants múltiples, i comprenen: 1) el
desenvolupament

històric

dels

moviments

socials

en

general

i,

especialment, dels protagonitzats per les dones; 2) les principals
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aportacions metodològiques de l’historiografia feminista; 3) l'anàlisi dels
factors polítics i socials que van incidir en l'evolució i principals canvis
tàctics dels moviments feministes.
Sobre la base d'aquests plantejaments el programa planteja les relacions
existents entre:
1. Moviments liberals i democràtics i socialistes, d'una banda, i
moviments feministes per un altra.
2. La recepció dels canvis socials (econòmics i urbans així com el
desenvolupament dels transports i dels mitjans de comunicació que van
afectar directament a les condicions individuals i col·lectives) i polítics
per part dels moviments de dones.
3. L'elaboració d'uns discursos feministes que recollien temes com el
benestar social, l'educació de les dones, el dret al cos i a la llibertat
individual i col·lectiva.
4. Les relacions dels moviments de dones amb les institucions socials.

2.2. Habilitats i destreses
Capacitat analítica, coneixement històric i perícia metodològica en les
discussions

plantejades

en

classe

i

en

els

treballs

a

realitzar

individualment.

2.3. Actituds, valors i normes
El seguiment de les classes i la participació activa en les discussions,
debats i intercanvis d'idees plantejats es considera indispensable per al
desenvolupament de l'assignatura i per a obtenir una avaluació positiva.
No s'admetran faltes d'assistència que sobrepassin el 20% de les classes
i tampoc el desconeixement de la bibliografia requerida per al
desenvolupament de cada sessió. De manera puntual, s'anunciarà la
distribució de les lectures. Es considera així mateix indispensable la
presentació dels treballs en les dates anunciades.
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3. Temari
1 . El protagonisme dels dones en els moviments pre-industrials.
2 . Els primers moviments feministes.
3 . Les dones a les societats de masses.
4 . Entre la foscor i el renaixement: els feminismes dins de la segona
Guerra Mundial

4. Dedicació
-

Classes magistrals, debats i seminaris (presencial): 30 hores

-

Treball tutelat/ dirigit: 10 hores (s'inclou tutories
individuals/col·lectives i treball de l'estudiant sota la supervisió del
professorat)

-

Treball/Aprenentatge autònom: 85 hores

Hores totals de dedicació a l'assignatura (5 crèdits): 125 hores
5. Metodologia
Docència impartida pel professorat. És obligatòria l’assistència a un 80%
de les classes teòriques. Conjuntament amb l’explicació teòrica es
plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la
professora que es debatran en les classes teòriques.
Guies de lectura presentades per les professores i realitzades pels
alumnes.
Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les
guies de lectura i el treball de l’alumne.
Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la
professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus
virtual de l’assignatura.
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6. Tutories
Les tutories s’establiran en el programa de l’assignatura.

7. Avaluació
Segons la normativa vigent, com norma general, l'avaluació ha de ser
continuada.
És obligatòria l'assistència a un mínim del 80% de les classes per a poder
fer l'avaluació continuada de les assignatures. Les persones que no
poden garantir aquesta assistència han de sol·licitar avaluació única
dintre del terme previst i adduir les causes que motiven la seva
demanda.
El sistema d'avaluació continuada serà el mateix per a tots els temes del
programa. L'avaluació de cadascun dels temes inclourà a) la presentació
oral de les lectures obligatòries en cadascuna de les sessions (50% sobre
el total de la nota) b) el lliurament d'un treball basat en les lectures
obligatòries, les lectures complementàries i voluntàries i el contingut de
les classes impartides pel professorat (50% del total de la nota).
La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes en
cada tema.
Avaluació única:
D'acord amb les normes oficials del màster existeix una data límit per a
la sol·licitud d'avaluació única -la mateixa en totes les assignatures-.
L'alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l'inici del
quadrimestre. La informació i el formulari ho podrà trobar l'alumnat en
informació acadèmica.
L'avaluació única consistirá en el lliurament en la data fixada dels
mateixos treballs que s'exigeixen per a l'avaluació continuada més un
examen i/o un treball suplementari que es fixarà en cada cas.
Reavaluació
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En cas de suspendre l’assignatura, l’alumnat pot optar a reavaluació,
segons ho estableix la normativa UB. La Facultat de Geografia i Història
de la UB fixa les dates de dita reavaluació.
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