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Informació complementària de l'assignatura

Presentació

L'objectiu de l'assignatura és introduir l'estudiantat en l'estudi de l'espai urbà i urbanisme amb una perspectiva de
gènere, especificament per a les dones.

Per a això es realitza una aproximació gradual a través de diferents escales d'anàlisi que van de les esferes més
particulars, el propi cos, la casa, al de l'esfera pública urbana.

Finalment i des d'una perspectiva històrica, s'aborda la reivindació femenina del dret a la ciutat, el què reivindica 
l'urbanisme de gènere i les noves formes d'intervenció sobre l'espai urbà amb una perspectiva de gènere.

Tots els materials son disponibles al Campus Virtual. Es recomana llegir la guia de cada tema abans de començar
a fer les lesctures i activitats proposades.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius específics:    

1-  Entendre com i perquè es construeixen i reprodueixen les relacions de gènere en l'espai urbà i quins són alguns
dels instruments i polítiques amb incidència espacial que s'han anat aplicant per pal·liar les desigualtats que això
provoca.    

2-  Abordar la reivindicació femenina del dret a la ciutat i conèixer algunes de les noves formes d'intervenció sobre
l'espai urbà des d'una perspectiva de gènere   

3-  Conèixer instruments, conceptes i teories per introduir les qüestions de gènere en l'anàlisi i intervenció sobre
l'espai urbà.

Competències

Competències bàsiques:

CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament
i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB8 Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals:

CG3 Saber utilitzar les eines de recollida de dades per a l'anàlisi qualitativa i quantitativa. (Competència
instrumental)
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CG4 Saber analitzar de manera crítica l'entorn cultural, social i polític a partir d'un corpus o de l'saber disciplinari.
(Competència cognitiva)

CG5 Reconèixer i ser capaç d'utilitzar els mètodes d'investigació en ciències jurídiques, humanes i socials.
(Competència instrumental)

Competències específiques:

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

Continguts fonamentals de l'assignatura

1 - La incorporació de la perspectiva del gènere en la dimensió espacial-territorial:    

- La ciutat de qui i per a qui.     

- Els agents que incideixen en la producció de l'espai    

- La falsa dicotomia ciutat productiva - ciutat reproductiva    

-  La ciutat i la vida quotidiana.

2 - La construcció històrica de la ciutat des de la perspectiva de gènere    

- Models de ciutat i gènere    

- La construcció de la ciutat fordista i l'actual    

- Les reivindicacions de les dones sobre la ciutat

3 - Planificar i treballar les ciutats sobre la base de l'equitat de gènere:    

- La distribució d'usos, funcions i activitats a la ciutat.   

- La mobilitat i l'accessibilitat     

- El disseny dels espais amb la incorporació de criteris de gènere     

- La participació i els processos de governabilitat

Eixos metodològics de l'assignatura

Guies de lectura, lectures i tres activitats (una per tema) plantejades a l'entorn de unes preguntes o qüestions
concretes a desenvolupar per part de l'estudiantat.

Tots els materials son disponibles al Campus Virtual. Es recomana llegir la guia de cada tema abans de començar
a fer les lesctures i activitats proposades.

Sistema d'avaluació

Es realitza la mitjana entre els tres exercicis d'avaluació de cada un dels temes.

En cas de suspens s'oferirà l'oportunitat de recuperar l'assignatura a través d'un exercici final.

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:
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HIRIA KOLEKTIBOA  (2010), Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana. Manual metodológico para la
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SANCHEZ DE MADARIAGA, I.(2010) Urbanismo y Género, Instituto Andaluz de la Mujer.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/documentos/98.pdf
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VIDEOS (selecció):

ALVAREZ, E. (2019) "Urbanismo y ciudades con Perspectiva de Género". Escuela de Pensamiento Feminista de
la Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada, Clara Campoamor. Concejalía de Feminismo y Diversidad de
Fuenlabrada https://www.youtube.com/watch?v=VZHUm0-UclE

MUXI, Z (2021) Taller 'Transformar la vivienda y la ciudad desde el feminismo', en I Jornadas de Urbanismo
Feminista, Casa Colón, Las Palmas de Gran Canaria. https://www.youtube.com/watch?v=rU3HAhgoVpk

RUIZ, O (2017) "Urbanismo feminista" Escuela de Verano 25 M, Teatro del Títere de la Tía Norica (Cádiz).
https://www.youtube.com/watch?v=ZRjWmf-aqyE 

Mesa Redonda La ciudad desde la perspectiva de género. 2018 , Semana del Urbanismo, Colegio Territorial de
Arquitectos de València. https://www.youtube.com/watch?v=Lu9QSNw6p7w

BLOGS I PÀGINES WEBS INTERESSANTS:

Col.lectiu Punt 6: Mujeres constructoras de ciudad – Desde Col·lectiu Punt 6 trabajamos la arquitectura y el
urbanismo desde la perspectiva de género interseccional, la sostenibilidad, la participación y acción
comunitaria y la economía solidaría, porque a través del espacio también podemos transformar la realidad.
http://punt6.org/tag/urbanismo-con-perspectiva-de-genero/
Género urban , Generourban es una red o foro abierto de alrededor de 600 participantes de más de 30
paises del mundo.Tiene por objetivo integrar la perspectiva de género (Gender mainstreaming) en la
planificación urbana, la enseñanza y el desarrollo local,. http://generourban.blogspot.com.es/
La Ciudad viva, La Ciudad Viva (LCV) es una iniciativa de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta
de Andalucía que se inscribe dentro de un proyecto político de mejora de la habitabilidad urbana y territorial,
a través del diseño social, sostenible y productivo de los espacios públicos y domésticos de nuestras
ciudades, reflexionar sobre el alcance de las nuevas dinámicas complejas de las ciudades, valorar y
analizar las iniciativas que responden de manera más adecuada a estos nuevos requerimientos, son tareas
de vital importancia y que nos incumben a todos en estos momentos, http://www.laciudadviva.org/blogs/?
cat=2153
http://www.ciudadygenero.org/
Red mujer y hàbitat en América Latina: http://www.redmujer.org.ar/
Plataforma Ciudad y Género: http://ciudadygenero.wikispaces.com/Ciudad+y+G%C3%A9nero
Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos Comunitarios,
http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/
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