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Informació general de l'assignatura

Denominació GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Codi 14650

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Estudis de
Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

1 OPTATIVA Virtual

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3.6 2.4

Nombre de
grups

1 1

Coordinació ROMERO BURILLO, ANA MARIA

Departament/s DRET PÚBLIC

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà i català
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

RODRIGUEZ ORGAZ, CRISTINA cristina.rodriguez@udl.cat 6

ROMERO BURILLO, ANA MARIA ana.romero@udl.cat 0

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Conèixer les principals contribucions teòriques en l’àmbit del gènere i els mitjans de comunicació.
- Reflexionar sobre el paper que juga la comunicació en la conformació de les nostres identitats sexual i de gènere.
- Fer una lectura crítica sobre les biaixos de gènere de les representacions mediàtiques.
- Analitzar la relació entre els mitjans de comunicació i la violència de gènere.
- Presentar pràctiques comunicatives que potenciïn les relacions igualitàries entre homes i dones.
- Identificar les diferències de gènere en la comunicació i saber utilitzar un llenguatge inclusiu i respectuós amb les
dones
- 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

Competències

Genèriques

Saber utilitzar les eines de recollida de dades per a l'anàlisi qualitativa i quantitativa.
Ser capaç de reconèixer les situacions de discriminació cap a les dones a partir d'un corpus dels estudis de
gènere i articular una resposta adequada i efectiva.

Específiques

Adquirir els conceptes bàsics i les principals qüestions relatives als estudis de gènere i feministes.
Ser capaç d'identificar les fonts de les desigualtats de gènere que han operat i operen en els diferents
àmbits.
Identificar les diferències de gènere en la comunicació i saber utilitzar un llenguatge inclusiu i respectuós
amb les dones.
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

L'assignatura s'estructura entorn a 3 blocs: 

1. Mediatització i identitat de gènere: en aquest bloc reflexionarem sobre el paper que juguen els mitjans de
comunicació en la nostra socialització i com les seves representacions estan connectades amb la manera com
ens pensem com a dones i com a homes.

2. Anàlisi de les representacions mediàtiques del gènere: en aquest bloc explorarem quines són les imatges i
discursos que construeixen els mitjans en diversos formats audiovisuals. Es treballaran productes audiovisuals
que continguin representacions que reprodueixen estereotips de gènere i altres productes que els transformen i els
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superen.

3. Anàlisi del tractament de la informació des d'una perspectiva de gènere: en aquest bloc analitzarem quin
és el tractament de la informació des d’una perspectiva de gènere, en general, i el tractament i participació de les
dones en els espais informatius, en particular. Reflexionarem a partir de diferents informes estatals i internacionals
i de documents de recomanacions per evitar males praxis.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Exposició dels continguts. 

Cadascun dels temes que treballarem està acompanyat per una guia on es presentaran els conceptes teòrics i els
exemples necessaris per a comprendre’l.

La comunicació amb el grup es mantindrà mitjançant el correu electrònic i les tutories a través de l'eina de
videoconferències o del xat. 

Activitats.

Cadascuna de les activitats que us proposarem estarà vinculada a alguns textos acadèmics que us permetran dur-
les a terme.  Prèviament, i utilitzant les eines de comunicació de l’entorn virtual (videoconferència, xat, fòrum,
etc.), tindrem l’ocasió de comentar les lectures per aclarir possibles dubtes i aprofundir en el seu contingut. En
total, s’hauran de realizar 4 activitats:

Activitat 1. Anàlisi d'un informe i exercici pràctic d'aplicació.

Activitat 2. Comentari crític a partir d'una lectura proposada.

Activitat 3. Anàlisi d’un producte audiovisual.

Activitat 4. Anàlisi del tractament informatiu amb perspectiva de gènere.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Veure apartats de contingut i metodologia.

Sistema d'avaluació

L'avaluació consisteix en la realització de 4 activitats, cada una amb un pes a la nota del 25% del total. Cadascuna
de les activitats està vinculada a alguns textos acadèmics obligatoris. En total, s'hauran de fer 4 activitats:

Activitat 1. Anàlisi d‟un informe i exercici pràctic d‟aplicació.

Activitat 2. Comentari crític a partir duna lectura proposada.

Activitat 3. Anàlisi dun producte audiovisual.

Activitat 4. Anàlisi del tractament informatiu amb perspectiva de gènere.
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