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1. Competències

L’assignatura està pensada per tal que l’alumnat s’iniciï en la teoria

feminista i conegui els conceptes teòrics fonamentals que s’han elaborat

i utilitzat des del feminisme il·lustrat fins al feminisme radical i

marxista. Ofereix:

a) Una perspectiva teòrica que resulta necessària per a entendre i

analitzar l’evolució de l’epistemologia i els moviments feministes.

b) El coneixement crític de conceptes fonamentals.

c) Les eines teòriques i metodològiques que serveixen per a abordar

l’estudi d’altres àmbits dels estudis de gènere.

d) Una perspectiva teòrica sòlida que permeti comprendre d’una manera

formada, argumentada i complexa les aportacions del feminisme.

2. Objectius

2.1. Coneixements

- Definició i caracterització del concepte teoria feminista.

- Fonamentació teòrica i estat de la qüestió de la vindicació i conceptes

associats, com el contracte sexual, en els segles XVIII fins a l’actualitat.

- Fonamentació teòrica, orígens i estat de la qüestió del concepte de

patriarcat.
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2.2. Habilitats, destreses

- Ser capaç/a d’analitzar un text de teoria o pensament.

- Ser capaç/a d’aportar una visió crítica a una exposició teòrica d’altri.

- Ser capaç/a d’exposar per escrit un raonament teòric personal.

2.3. Actituds, valors i normes

- Aprendre/practicar el treball en grup.

- Tenir una actitud oberta al diàleg amb persones que mantenen

posicions teòriques diferents a la pròpia.

- Respectar l’opinió aliena i defensar la pròpia amb argumentacions

raonades.

3. Temari

3.1. Història de la teoria feminista.

1.- Teoria feminista i teoria crítica. El paradigma feminista en el

pensament filosòfic i en el pensament social i polític. El feminisme com

a tradició intel·lectual i com a moviment social.

2.- SEGLE XVIII: Il·lustració i Modernitat. Il·lustració patriarcal i Il·lustració

feminista. El paradigma de la igualtat i l’origen de la democràcia

moderna. El contracte sexual i l’origen del patriarcat contemporani. Les

obres de François Poullain de la Barre i de Mary Wollstonecraft. La

vindicació feminista.

3.- SEGLE XIX: El moviment sufragista i l’ampliació de la democràcia. La

conquesta de drets civils i drets polítics. El moviment feminista com

moviment de masses. El vot a EEUU i Europa. John Stuart Mill i La

subjecció de la dona.

4.- SEGLE XX: El feminisme filosòfic de Simone de Beauvoir i El segon

sexe: una proposta radical d’igualtat. El feminisme liberal de Betty

Friedan i La mística de la feminitat.

5.- El feminisme radical dels anys setanta: maig del seixanta vuit

europeu i la nova esquerra d’Estats Units. La política sexual de Kate
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Millett i el concepte de patriarcat. La dialèctica del sexe de Shulamith

Firestone i les modulacions en clau feminista del freud-marxisme. La

tirania de la manca d’estructures del moviment feminista: Jo Freeman.

6.- Els feminismes de la igualtat i els feminismes de la diferència. El

feminisme postmodern i la reconstrucció del subjecte polític feminista.

7.- Feminisme, multiculturalisme i globalització. Neoliberalisme i

feminització de la pobresa. Feminisme, desenvolupament humà i

polítiques públiques. Democràcia paritària i polítiques de la vindicació.

3.2. La teoria feminista materialista i la teoria feminista

psicoanalítica.

1.- Feminisme materialista: condicions materials de la desigualtat de les

dones.

-Característiques de la perspectiva materialista: Teoría del valor.

Classes socials. Relacions entre estructura i infraestructura.

L’explotació i l’acumulació. L’alienació.

-El mode de producció patriarcal: Delphy.

-Relacions entre patriarcat i capitalisme: Feminisme socialista.

Feminisme marxista.

2.- Feminisme psicoanalític: condicions psíquiques de la desigualtat de

les dones.

-Característiques de la perspectiva psicoanalítica: Estructura de

l’aparell psíquic. Característiques de les pulsions. Identificació i

elecció d’objecte. Desenvolupament de la sexualitat.

-Primeres aproximacions feministes: Mitchell.

-Psicoanàlisi relacional: Chodorow i Benjamin.

4. Dedicació

Hores totals de dedicació a l'assignatura (5 crèdits): 125 hores
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El còmput de 125 hores de dedicació inclou intervencions en els fòrums,

preparació de treballs i activitats requerides per l’avaluació.

5. Metodologia

Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del

campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines

disponibles a la web del campus. L’instrument bàsic són els fòrums,

eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris

per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat

i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat

activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament

en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.

Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de

l’assignatura 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

estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

6. Tutories

Les tutories s’establiran en el programa de l’assignatura.

7. Avaluació

Segons la normativa vigent, el sistema d’avaluació es basa en l’avaluació

continuada.

Tot l’alumnat haurà d’entregar les activitats vinculades a QUATRE TEMES

respectant els dies establerts per cadascun d’ells. No s’acceptaran

entregues en dates posteriors. Tota activitat en la que el professor pugui

advertir que hi ha hagut alguna modalitat de còpia o plagi serà valorada

amb un 0.

Els 4 temes es desenvolupen a partir d’una guia de treball que inclou les
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pautes per a la realització del treball analític i dels exercicis (fòrum) i

una bibliografia orientativa. La nota final del curs s’obtindrà seguint el

model estàndard de suma de notes amb base a 100. Cada tema equival

a 25 punts de la puntuació final (25 punts x 4 temes = 100). L’assaig

acadèmic requerit per cada tema comptarà un 75% dels 25 punts i els

exercicis de cada tema sumen el 25% restant.

Els assajos acadèmics a partir de les lectures obligatòries s’avaluaran de

0 a 10. Els exercicis ( el 25% de la nota per tema) serviran per modular la

nota del treball (75%). La nota final del curs serà la mitjana de les 4

notes obtingudes a cadascun dels temes.

Avaluació única:

D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa

per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única.

L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del

quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la

web del màster.

L’avaluació única consistirà en la realització de les activitats dels 4

temes, en un únic dia, al final del curs.

Reavaluació

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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