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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE MÀSTER

Codi 14665

Semestre d'impartició INDEFINIDA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

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

1 OBLIGATÒRIA Virtual

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

9

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

TFM

Nombre de
crèdits

9

Nombre de
grups

1

Coordinació ROMERO BURILLO, ANA MARIA

Departament/s DRET PÚBLIC

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

7,5 hores de tutories 
217,5 hores de treball autònom de l'alumne/a

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició 50% Castellà 
50% Català 
La impartició de les tutories i la redacció del treball queda a lliure elecció de
l'alumne/a.
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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

BARDINA MARTIN, YOLANDA yolanda.bardina@udl.cat 1

BELLET SANFELIU, MARIA
CARMEN

carme.bellet@udl.cat ,5

CALERO FERNANDEZ,
MA.ANGELES

mariaangeles.calero@udl.cat ,5

CAMPS MIRABET, MARIA NURIA nuria.camps@udl.cat ,5

CASTELLÀ GARDEÑES, MARIA
TERESA

tctravesseres@gmail.com 1

GÓMEZ MORALES, BEATRIZ
MARIA

beatriz.gomez@udl.cat ,5

MERIDA JIMENEZ, RAFAEL
MANUEL

rafaelmanuel.merida@udl.cat ,5

MIRÓ MIRÓ, ADELINA adelina.miro@udl.cat ,5

MONTORO MORATE, EVA eva.montoro@udl.cat ,5

MORENO GENE, JOSE josep.moreno@udl.cat ,5

OLIVA PEDRICO, CARMEN carme.oliva@udl.cat ,5
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ORO PIQUERAS, MARICEL maricel.oro@udl.cat ,5

PEREZ PEREZ, ROSA MARIA rosamaria.perez@udl.cat ,5

PUYALTO FRANCO, MARIA JOSÉ mariajose.puyalto@udl.cat ,5

QUINTILLÀ ZANUY, MARIA
TERESA

mquintilla01@gmail.com 1

RODRÍGUEZ ORGAZ, CRISTINA cristina.rodriguez@udl.cat ,5

ROMERO BURILLO, ANA MARIA ana.romero@udl.cat 1,5

SANVICEN TORNE, FRANCISCA paquita.sanvicen@udl.cat 1

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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

Objectius acadèmics de l'assignatura

En finalitzar aquesta matèria, l'alumnat:

desenvoluparà i aportarà noves idees a l'àmbit dels estudis de gènere o de l'anàlisi de la realitat de les
dones;
tindrà capacitat per aplicar els coneixements i competències adquirides per a la resolució de problemes en
entorns nous;
comunicarà els seus coneixements i les conclussions de les seves investigacions a públics especialitzats i
no especialitzats de forma clara;
tindrà capacitat per utilitzar els mètodes d'investigació més adequats a l'àmbit professional o del
coneixement que hagi escollit;
tindrà capacitat per articular respostes a situacions de discriminació i/o vulnerabilitat envers les dones.

Competències

Competències:
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Bàsiques

CB1 Poseir y comprendre coneixements que aportin una base u oportunitat de ser originals en el desenvolupament
i/o aplicació d'idees, en especial en un context d'investigació.

CB2 Saber aplicar els coneixements assolits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB4 Saber comunicar les seves conclussions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d'una forma clara i sense ambigüitats.

Generals

CG2 Saber disnyar, planifica, gestionar i avaluar projectes mitjançant objectius i estratègies. (Competència
instrumental)

CG3 Saber utilitzar les eines de recollida de dades per a l'analisi quantitativa i qualitativa. (Competència
instrumental)

CG4 Saber analitzar de manera crítica l'entorn cultural, social i polític a partir d'un corpus o del coneixement
disciplinari. (Competència cognitiva)

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

CG6 Respecte envers els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els
valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics. (Competència transversal de la Universitat de Lleida)

Específiques

CE1 Assolir els conceptes 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 als diferents àmbits.

CE3 Saber analitzar les situacions de desigualta de gènere (manca d'igualtat de tracte i oportunitats en diversos
àmbits i ser capaç de dissenyar solucions.

CE4 Identificar i classificar els principals moviments que han lluitat contra la discriminació per raó de gènere i que
han reividica els drets de les dones.

CE5 Identificar las diferències de gènero en la comunicació i  saber utiltizar un llenguatge inclusiu i respetuòs amb
les dones.

CE6 Dominar la legislació vigent sobre gènere i ser capaç d'avaluar les seves implicacions socials.

CE7 Ser capaç d'entendre els mecanismes de la violència de gènere.

CE8 Ser capaç de reconocer y articular respuestas a situaciones de discriminación y vulnerabilidad hacia las
mujeres.

CE9 Ser capaz d'identificar els estereotips de gènere a  las diferents manifestacions culturals i d'organirzació i 
relació social

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.

CE11 Distingir la morbilitat diferencial i la influència dels biaixos de gènere en la diagnosi i tractament de les
malalties en les dones.

CE12 Descriure els models de  prevenció de la violència de gènere i les tècniques d'intervención amb les víctimes
i avaluar-les.

CE13 Ser capaç d' interrelacionar el medi físic i ambiental amb las questions de gènere, assolint una mirada crítica
i analítica de les intervencions i projectes sobre l'espai urbà.
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CE14  Dissenyar, implantar y avaluar accions positives i plans d'igualtat i de protecció.

CE15 Reconèixer les situacions de discriminació envers les dones a partir d' un corpus o dels estudis de gènere i
articular una resposta adient i efectiva.

Les competències específiques pròpies de cada TFM es circunscribiràn al tema que l'esmetat  TFM plantegi.  Per
tant, no totes les competències específiques assenyalades més amunt es treballaran en tots els TFM, sinò
únicament les que exigeixi el tema desenvolupat.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Aquesta guia desenvolupa el Treball Fi de Màster segons estableix la normativa vigent.  És a dir, l'elaboració d'un
projecte, memòria o estudi original tutoritzat que apliqui i integri els coneixements i competències adquirides al
Màster.  En aquest mòdul s'oferirà una formació en mètodes de recerca i de difusió científica per facilitar la tutoria
dels treballs fi de màster així com l'excel·lencia d'aquestos.  En aquest sentit està previst que una part dels crèdits
que conformen el mòdul del TFM estigui destinats a formar metodològicament en la investigació en ciències
jurídiques,humanes isocials.  Tot això permetrà un millor disseny dels treballs fi de màster i una millor recerca de
fonts primàries i secundàries, així com una seleccio i ús del mètode més adequat per a la recollida i tractament de
dades.

Eixos metodològics de l'assignatura

Amb indepedència d'altres instruments metodològics que es puguin utilitzar, donades les característique del TFM,
el seu seguiment haurà necessàriament que realitzar-se mitjançant Tutories.

La tutoria facilitarà una comunicació directa, personalitzada y pribada entre el professorat y l' alumnat que permetrà
orientar en els treballs i en el procés d'aprenentatbe. La comunicació personalitzada es realitzarà a través de l'espai
de comunicació del campus virtual, així como de la videoconferència. El forum i el xat, seràn les eines que
s'utilirzaràn en tutoriess col·llectives, quan es consideri necessari realitzar-es.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El pla de desenvolupament s'establirà individualment entre el tutor o la tutora i l'alumne o alumna.  En tot cas
aquest pla de desenvolupament s'haurà d'ajustar al calendari acadèmic del Màster.

Sistema d'avaluació

L' avaluación del TFM (sigui  assaig o projecte) s'establirà el dia de la defensa oral del TFM en funció del treball
presentat per escrit, de l' exposició oral i del seguimient de les tutories.

Bibliografia i recursos d'informació

La Bibliografía serà, en el su cas, resultat del treball de recerca de l'alumnat i la  facilitada pel  tutor o la tutora en
funció de la temática del TFM.
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