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Objectius
Aquest mòdul planteja una mirada transdisciplinar cap als problemes, epistemologies i metodologies de la
investigació en educació des dels estudis de gènere, els estudis postcolonials i la teoria crítica. Actualment,
les investigacions al voltant de la construcció de la identitat es desenvolupen en diferents camps de
coneixement que poden interaccionar: educació, psicologia, antropologia, sociologia i art, entre d'altres.
D'aquesta manera, s'estudiaran temes de recerca emergents sobre la construcció de les identitats des d'una
lectura de gènere, classe social, ètnia i edat en relació amb els espais i processos de transició a les pràctiques
educatives.
El mòdul abordarà la relació entre el marc epistemològic i metodològic per donar compte de les decisions en la
investigació i buscarà la interseccionalitat de les categories de gènere, classe social, diversitat cultural i edat
en l'anàlisi. Finalment, s''estableix el focus en la recerca de la formació de les identitats nòmades-en trànsit en
el context de comunitats i grups socials minoritaris (infància, joves, dones, immigració, etc.). Així mateix, es
prestarà atenció al sistema de gènere-sexe en les dinàmiques d'inclusió i exclusió, en diàleg amb la
construcció de l'alteritat, la diferència i les relacions de poder en els contextos educatius.

Competències
Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la
recerca.
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
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Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços
teòrics en el camp de coneixement.
Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar els marcs teòrics de referència per a establir aquells que orienten la investigació en gènere,
transicions i identitats.
2. Analitzar els marcs teòrics de referència per a establir aquells que orienten la recerca en l'àmbit de la
inclusió socioeducativa i orientació al llarg de la vida.
3. Conèixer els aspectes rellevants dels contextos en els quals s'investiguen les relacions entre gènere,
transicions i identitats i analitzar-los com a objectes d'investigació.
4. Conèixer les aportacions de la investigació en educació en el camp dels estudis de gènere, els estudis
postcolonials i la teoria crítica.
5. Conèixer les investigacions sobre els mecanismes d'inclusió i exclusió en la formació d'identitats i en
els grups socials minoritaris.
6. Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
7. Dissenyar estratègies de recollida d'informació en marc de les investigacions sobre gènere i identitats.
8. Identificar problemes a la pràctica.
9. Identificar problemàtiques educatives relatives a gènere, transicions i identitats i avaluar quines
aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
10. Identificar referents teòrics relatius a gènere, transicions i identitats i avaluar-ne ladequació per
interpretar problemàtiques pròpies de l'àmbit específic de l'educació.
11. Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
12. Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social de la investigació relativa a gènere, transicions i
identitats.
13. Relacionar resultats en base a la seva procedència (fonts i / o instruments).
14. Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.

Continguts
1. Cartografies feministes, postcolonials i crítiques per a la recerca en educació (fonamentació teòrica i
metodològica)
1.1. Conceptes clau: gènere, identitats, transicions, subalternitat, diàspora...
1.2. Estudis de gènere, estudis postcolonials i teoria crítica en la investigació en educació
1.3. Interaccions teòrico-metodològiques per a l'estudi del gènere, les identitats i la diferència
2. Gènere, identitats i diferència en les pràctiques educatives i culturals
2.1. Construcció de les identitats i gènere a la infància
2.2.1. Infància, relacions entre iguals i gènere
2.2.2. Agenciament de les nenes i textos culturals: subjectivitat, diferència i infància
2.2.3. Feminització, cura i educació
2.2. Processos d'inclusió i exclusió en persones joves i adultes

2.2.2. Adolescència i interseccionalitats: gènere, classe social, raça, ètnia i orientació sexual
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2.2.2. Adolescència i interseccionalitats: gènere, classe social, raça, ètnia i orientació sexual
2.2.1. Joves, minories i identitats
2.2.3. Noves masculinitats i identitats
3. Polítiques, institucions i cultura de gènere
3.1. Coeducació: directrius, tendències i perspectives
3.2. La cultura organitzacional de les institucions versus l'equitat de gènere
3.3. Lideratge i poder
3.4. Participació i visibilitat

Metodologia
L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques seguents:
- Exposició i reflexió al voltant dels diferents enfocaments teòrics i metodològics de recerca en educació, des
d'una lectura de gènere.
- Presentació, lectura i anàlisi de diferents articles i projectes d'investigació.
- Debat i anàlisi per repensar la interconnexió entre els sabers, problemes, perspectives, categories i
metodologies associades al mòdul.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

36

1,44

1, 6, 7, 8, 9, 10

36

1,44

2, 3, 4, 13

78

3,12

5, 11, 12, 13, 14

Tipus: Dirigides
Sessions presencials
Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes
Memòria/treball individual

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.
La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari
obtenir com a mínim un 4 a totes les activitats, les realitzades durant el desenvolupament del mòdul i a la
memòria/treball final del mòdul.
L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver
assistit a un mínim d'un 80% de les classes.
El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Activitats durant el desenvolupament del mòdul

30%

0

0

1, 5, 6, 7, 9, 10, 12

Assistència i participació en les sessions

20%

0

0

1, 3, 7, 13
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Memòria / treball individual de mòdul

50%

0

0

1, 2, 4, 8, 11, 13, 14
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