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Informació general de l'assignatura
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ORO PIQUERAS, MARICEL maricel.oro@udl.cat 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

• Plantejar un mapa de teories i conceptes que ajudin a situar les principals tendències i autores del pensament
feminista, així com la seva evolució històrica.

• Introduier algunes de les autores més representatives de la teoria feminista a partir de la lectura de part dels seus
textos més significatius. 

• Facilitar la contextualització, comprensió i posicionament crític respecte a les teories feministes contemporanies.

• Estudiar narratives populars com àrea d'anàlisi i aplicació de les teories feministes.

Un cop acabada l'assignatura, les alumnes hauran de: 

• Conèixer, comprendre i situar aportacions, tòpics, noms i teories més rellevants dins del pensament feminista. 

• Entendre conceptes i binomis claus com: igualtat/diferència, domèstic/públic, sexe/gènere. 

• Ser capaces de fundamentar, qüestionar i re-estructurar coneixements anteriors en base a les teories feministes
estudiades.

• Extreure conclusions susceptibles de ser aplicades de manera crítica. 

Competències

Competències:
Bàsiques
CB6 Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolumanet i/o
l'aplicació d'idees, en un context d'investigació.

CB7 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts dins dels contextos més aplis (o multidisciplinar) relationats amb una àrea d'estudi.

Generals
CG4 Saber analitzar de forma crítica l'entorn cultural, social i polític a partir d'un corpus o dels saber disciplinari
(competència cognitiva).

Específiques
CE1 Adquirir els coneixements bàsics i les principals qüestions relatives als estudis de gènere i feministes.

CE2 Ser capaç d'identificar les fonts de les desigualtats de gènere que han operat i operen en els diferents àmbits.

CE10 Entendre el paper socialitzador dels mitjans i la implicació que el contingut mediàtic té en la construcció de
la nostra identitat sexual i de gènere.

Continguts fonamentals de l'assignatura
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TEMA 1: EL FEMINISME. Què és i per a què serveix?: un mapa de la seva evolució i conceptes bàsics.

El primer tema defineix el feminisme com a terme i com a moviment i introdueix l'evolució del feminisme així com
les seves corrents més significatives i conceptes bàsics dins de la toeria feminista al llarg de la història.

Material obligatori: 

- Article: “Los feminismos a través de la historia” de Ana de Miguel.

- Capítols 2 (“La primera ola”), 3 (“La segunda ola”) y 4 (“La tercera ola”) del llibre Feminismo para principiantes de
Nuria Varela.

 

TEMA 2: EXPONENTS CLAUS DEL FEMINISME

El segon tema introdueix algunes de les veus més rellevants de la teoria feminista a partir de la lectura d'alguns
dels seus textos més significatius.

Material obligatori:

- Mary Wollstonecraft. Vindicación de los derechos de la mujer. (1792) (Introducción de autora + A.M. Talleyrand-
Périgod, antiguo obispo de Autun).

- Simone de Beauvoir. El segundo sexo. (1949). (Conclusió)

- Betty Friedan. La mística de la feminidad. (1963). (Capítulo 1 y Capítulo 2)

- Germaine Greer. La mujer eunuco. (1970). (Prólogo a la edición del 21º aniversario y Prólogo)

 

TEMA 3: EL FEMINISME I LA CULTURA POPULAR: La heroina en el cine i la televisió des de la teoria feminista

El tercer tema se centra en los anàlisis de la representación de algunas heroinas del cine i la televisión
contemporànies des de la perspectiva de la teoria feminista. L'objectiu és tant observar com les arts
representacionals han respost als assoliments del feminisme, com analitzar les limitacions de la nostra societat
definida com a post-feminista, que dona per sentat que la igualtat és un fet.

Material obligatori:

- Susan Faludi. Reacción: La guerra no declarada contra la mujer moderna. (1991) (Introducción + La reacción en la
cultura popular – capítulos IV, V y VI)

- Lucía Etxebarria. Ya no sufro por amor. (2005) (La televisión como prescriptora de conductas)

Eixos metodològics de l'assignatura

L'assignatura s'impartirà a través de les unitats didàctiquees que es treballaran virtualment:

- TEMA 1: Guió complementari, introducció a la lliçó impartida per la professora, lectura de textos obligatoris,
power point amb els principals termes, participació en el debat virtual.

- TEMA 2: Guió complementari, lectura de textos obligatoris i treball escrit.

- TEMA 3: Guió complementari, introducció a la lliçó impartida per la professora, lectura de textos obligatories i
treball escrit.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

VEURE CONTINGUTS I METODOLOGIA

Sistema d'avaluació

Activitat 1: Participació en debat virtual (10%) DEL 24 D'OCTUBRE AL 4 DE NOVEMBRE

Activitat 2: Comentari crític de les lectures realitzades en el Tema 1 i 2 (40%). 2 DESEMBRE

Activitat 3: Ressenya i crítica dels models i idees feministes de diferents documents àudio-visuals de ficció a partir
de la bibliografia treballada (50%). 13 GENER

 

PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció
pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS
AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat
intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se
de l'originalitat i autenticitat del text propi. EN CAS DE PLAGI, S'APLICARÀ EL QUE ESTABLEIX LA
'NORMATIVA DE L’AVALUACIÓ I LA QUALIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA EN ELS GRAUS I MÀSTERS A LA
UdL'.
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