
 

PLA DOCENT 

  

1. Competències  

1.1. Coneixements  

Tenir coneixements suficients per a entendre:  

- El significat dels conceptes de desenvolupament i de globalització i les 

seves implicacions des d'una perspectiva de gènere  

- Les dinàmiques del treball femení en la globalització i les desigualtats 

que generen  

- Els indicadors sobre desenvolupament i desigualtat  

- Les migracions femenines internacionals i el paper actiu de les dones 

en la transformació d'una organització econòmica i social mundial 

profundament desigual en el que concerneix al gènere  

1.2. Habilitats i destreses  

Desenvolupar les capacitats de:  

- lectura crítica de textos acadèmics  
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- comprensió de quadres i gràfics  

- registre acadèmic (oral i escrit) de les anàlisis realitzades a partir dels 

textos bàsics  

1.3. Actituds, valors i normes  

Saber analitzar de forma crítica els significats de la globalització i dels 

estereotips imperants sobre el paper social de les dones en els processos de 

desenvolupament i en els processos migratoris, des de la perspectiva de 

gènere.  

 

2. Objectius  

L'objectiu general d'aquesta assignatura és presentar la diversitat de 

situacions en les quals es troben les dones en un context mundial globalitzat 

i profundament desigual a nivell territorial. Per a això, l'assignatura 

proporciona, des de l'anàlisi feminista no hegemònic, eines conceptuals i 

empíriques per a analitzar els diferents impactes que la globalització de la 

producció està tenint en el treball de les dones i en les dimensions de la 

desigualtat de gènere.  

3. Temari  

 

Bloc I: Globalització, gènere, desenvolupament  

- La globalització com a resultat dels processos de reestructuració 

econòmica i geogràfica del capitalisme actual  

- Globalització, construccions de gènere i diferències culturals: 

l’etnocentrisme occidental  

- Teories explicatives del desenvolupament  

- Desenvolupament i gènere. Diferències de classe, diferències de 

gènere; desigualtat i interseccionalitat  

 



Bloc II: El treball i la situació social de les dones en un món globalitzat  

- La globalització de la producció i la feminització de la força de treball. 

El treball femení en la globalització  

- Informatització del mercat de treball i drets laborals internacionals  

- Protecció social i gènere -La crisi de l’estat del benestar i la crisi 

econòmica.  

 

Bloc III: Processos migratoris actuals des d’una perspectiva de gènere  

- Emigració internacional, l’economia de la cura i les famílies 

transnacionals  

- Globalització, prostitució i tràfic de persones  

4. Dedicació 

 

- Activitat  presencial: 48 hores 

o Teoria: 28 hores 

o Pràctiques, Seminaris de Recerca i Conferències: 20hores 

- Treball tutelat/ dirigit: 32 hores (s'inclou tutories individuals/col·lectives i 

treball de l'estudiant sota la supervisió del professorat) 

- Treball/Aprenentatge autònom: 45 hores 

 

Hores totals de dedicació a l'assignatura ( 5 crèdits): 125 hores 

 

5. Metodologia 

 

Modalitat presencial 

 

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 per l’alumnat.  

  

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.  

  

Modalitat on line 

  

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. El 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  

7.1 Avaluació continuada  

Els blocs i temes inclouen lectures obligatòries i lectures complementàries 

per tal d’ampliar coneixements.  

A partir de les lectures cada estudiant haurà de lliurar 3 treballs per escrit 

basats en preguntes distribuïdes a classe i relacionades amb els temes de 

cada un dels blocs. Cada treball suposarà un 27% de la nota final. Es 

recomana l’assistència a classe i la participació representarà un 19%.  

En el programa de l’assignatura s’explica el detall d’aquestes activitats.  

7.2 Avaluació Online  

L’avaluació es realitzarà a través del seguiment on-line i la correcció dels 

exercicis proposats en cadascuna de les quatre guies d'aprenentatge 

Cadascun dels 4 blocs consta d'una guia de lectures comentades i 

d’activitats. Al final de cada guia s'ha inclòs una bibliografia complementària 

i un llistat de recursos a Internet sobre els temes abordats en l'assignatura, 

per tal d’ampliar coneixements.  

Cada guia inclou una presentació escrita que ha d’elaborar l’estudiant a 

partir de les lectures i que l’ha de lliurar l’estudiant a la data indicada. 

Cadascuna de les 4 guies suposa un 25% de la nota final.  

7.3 Avaluació única  

Consistirà en un assaig sobre un tema proposat per la professora en el qual 

es faci ús de les lectures obligatòries (modalitat presencial) o dels materials 

recollits en les guies d'aprenentatge (modalitat on-line).  

Les i els estudiants poden sol·licitar l'avaluació única a la professora en 

qüestió fent servir un formulari que es troba a la pàgina del màster.  
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