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Objectius

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és la construcció d'una història del feminisme en l'educació a partir
de problematitzacions, teories, metodologies i interpretacions necessàries en el desenvolupament d'una
recerca històrica. El focus d'aquesta l'assignatura és la comprensió de les pràctiques pedagògiques
localitzades en els marges de l'educació, i simultàniament, l'escriptura d'una història feminista des dels
marges. Les històries i relats que es construiran des del present de l'educació es basen en les aportacions
dels feminismes per a una recerca basada en la narració d'experiències, subjectivitats, cossos i afectes.
L'assignatura aborda la interacció entre el feminisme i l'educació des d'una perspectiva històrica, fent visible
simultàniament la història de les comunitats vulnerables i de les "altres" en l'educació, les estratègies
feministes en la recerca històrica i les propostes pedagògiques que s'hi vinculen. Aquesta re-construcció dels
sabers subjugats i de les vides invisibilitzades de col·lectius i subjectivitats vulnerables implica l'aprenentatge
de noves formes de narrar i documentar l'educació.

Competències

Assessorar en processos d'acció socioeducativa per fomentar la participació ciutadana en qüestions
d'igualtat.
Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
Interpretar i interrelacionar les bases conceptuals de les teories feministes.
Proposar accions correctives de les violències que desencadenen els tipus i graus de discriminació per
raó de sexe, gènere i orientació sexual.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
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Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Identificar els diferents models socioeducatius en la història i la seva contribució a la generació,
reproducció o superació de desigualtats.
Identificar les incoherències presents en la pràctica educativa, social i professional, entre els discursos
teòrics sobre igualtat de gènere i els fets quotidians.
Incorporar els conceptes de les perspectives postcolonials, feministes i interseccionals per a l'anàlisi de
les diferents realitats socioeducatives.
Proposar activitats que contribueixen a prendre consciència de les conseqüències d'una socialització
diferenciada segons el sexe de les persones.
Proposar pràctiques de coeducació des de la diversitat de gènere.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Utilitzar recursos i alternatives no sexistes en espais de treball, educació i convivència.

Continguts

BLOC I. HISTÒRIA i PROBLEMATITZACIÓ DEL PRESENT

Història preposterada de l'educació

Sabers subjugats, objectes i escenaris de la vida quotidiana

Coneixement situat enfront del coneixement universal

Evolució i transformació dels rols de gènere en l'educació

Història del currículum i dels materials didàctics desde la perspectiva de gènere

BLOC II. SUBJECTIVITATS I EXPERIÈNCIES EN LA HISTÒRIA DEL FEMINISME EN L'EDUCACIÓ

Feminisme i educació en la història d'occident

Feminisme descolonial: epistemologies, metodologies i cossos del sud

Nous materialismes: corporeïtats (l'incorpori), relacionalitat i afectes

Teoria i fenomenologia queer: percepcions, desitjos, aprenentatges

Resistències, vulnerabilitats i agència en la història de les dones

BLOC III. NARRATIVES FEMINISTES DE L'EDUCACIÓ

La construcció de relats en la història de l'educació des dels feminismes

Mètodes, fonts i tècniques de la investigació històrica-feminista

Producció de la memòria: trajectòries i narratives feministes de l'educació

Cultures, gèneres i poètiques dels cossos.
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Relats de l'educació i de la pedagogia de les dones, pedagogies desgenerades

Metodologia

Aquesta assignatura es desenvoluparà en una metodologia d'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).
Després d'un treball inicial individual i de classes expositives per part del professorat, les estudiants hauran
d'escollir un projecte a desenvolupar. Les professores proporcionaran els materials que seran el punt de
partida dels projectes. Aquests projectes es desenvoluparan per fases i inclouen les següents tasques:

- Lectures i reflexions a partir dels textos del projecte

- Cerca d'informació i construcció d'un problema de recerca històrica

- Desenvolupament de la recerca històrica a partir de casos

- Filmació i edició de documentals sobre els casos estudiats

- Presentacions orals dels treballs per part de l'estudiantat.

També hi haurà tutories i seguiment d'activitats en relació a la realització del projecte final sobre les propostes
metodològiques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Lectura, comprensió de textos i elaboració d'una ressenya crítica 25 1 1, 3, 6, 7

Tipus: Supervisades

Cerca d'informació i construcció d'un problema de recerca històrica 0 0 1, 2, 6, 7

Desenvolupament de la recerca històrica a partir de casos 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7

Presentacions orals 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Filació i edició de documentals sobre els casos estudiats 0 0 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

El calendari d'avaluació que se seguirà serà el següent:

- Individualment, es realitzarà una activitat en què l'estudiantat haurà de situar un relat a través d'objectes i
escenaris en els contextos històrics i les teories de l'educació amb perspectiva de gènere (15%)

- Grupalment, l'estudiantat desenvoluparà un projecte de treball del qual se n'avaluaran les següents fases i
activitats: lectures i reflexions (20%); disseny i desenvolupament de la recerca (25%); filmació i edició d'un
documental (25%); i presentació oral (15%).

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, les professores informaran a l'alumnat (Moodle) del
procediment i data de revisió de les qualificacions.
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Recuperació. Els estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així els
quedi algun aspecte no assolit se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria, realitzant un treball
autònom addicional o refent alguna de les activitats lliurades o realitzades. S'haurà d'estudiar cada cas en
funció de la situació de cada estudiant i en cas que sigui necessari, es fixarà un dia per fer recuperacions un
cop acabades les classes (pendent de publicar el calendari i els horaris a la web de la Facultat de Filosofia i
Lletres).

Activitats avaluatives excloses de la recuperació. El projecte final no serà recuperable perquè es farà un
seguiment a través de seminari/tutoria, a on els i les alumnes seran acompanyades durant tot el procés
d'elaboració d'aquest. Així doncs, l'avaluació serà formativa i sumativa al final, i s'entén que l'alumne ha d'anar
incorporant les millores i els avenços a partir d'aquest acompanyament

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Presentació a través d'objectes i escenaris de la història de
l'educació

15 10 0,4 1

Presentació oral del projecte de treball 15 5 0,2 1, 5, 6

Projecte de treball (1): Lectures i reflexions 20 30 1,2 3, 6

Projecte de treball (2): recollida i anàlisi de dades 25 40 1,6 1, 2, 7

Projecte de treball (3): Filmació i edició d'un documental 25 40 1,6 4, 8
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