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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Cal que l'estudiant tingui els coneixements lingüístics necessaris per poder expressar-se amb correcció tant
per escrit com oralment.

Objectius

L'assignatura vol fomentar la reflexió crítica sobre la capacitat de la llengua i els discursos d'intervenir en la
construcció del gènere. Es pretén examinar la llengua com a producte cultural, convencional i en evolució que
s'impregna i participa de les pràctiques i les diferències socials.

Competències

Analitzar els principals fenòmens discursius relacionats amb la construcció i expressió de les identitats
de gènere, tenint en compte la variació lingüística, social i pragmàtica.
Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
Proposar discursos i pràctiques comunicatives integradores des del punt de vista de l'equitat de gènere
en els mitjans audiovisuals i en entorns educatius.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar interaccions orals i discurs escrit amb perspectiva de gènere.
Detectar estereotips discriminatoris per raó de gènere o orientació sexual en tot tipus de productes
comunicatius.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.

Identificar les manifestacions del sistema sexe/gènere a través de la representació de les identitats
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Identificar les manifestacions del sistema sexe/gènere a través de la representació de les identitats
femenines i masculines en els mitjans de comunicació i la publicitat.
Proposar mecanismes per promoure els usos no sexistes del llenguatge.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Qüestionar els rols de gènere sobre la base dels usos lingüístics.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.
Utilitzar recursos i alternatives no sexistes en espais de treball, educació i convivència.

Continguts

TEMA 1. Introducció a la llengua, el llenguatge i el discurs.

TEMA 2. Relacions entre llengua i gènere.

TEMA 3. Sexisme lingüístic, estereotips i rols de gènere a la comunicació.

TEMA 4. Discussions i propostes per a un ús no sexista de la llengua.

TEMA 5. Estratègies de subversió.

TEMA 6. Llengua i gènere en la literatura i la cultura.

Metodologia

Activitats dirigides, integrades per classes teòriques, debats i pràctiques d'aula (presencials o virtuals).
Activitats autònomes, on s'inclou la lectura dels textos proposats i l'elaboració de treballs.
Activitats supervisades, que han de permetre l'elaboració en grup d'un treball i la seva presentació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals, seminaris i pràctiques dirigides 45 1,8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Presentacions orals i discussions 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tutories programades 5 0,2 3, 6, 7, 9

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs i projectes 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Lectura i anàlisi de textos 30 1,2 2, 3, 4, 6, 9, 10

Avaluació
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Avaluació

Activitats d'avaluació Descripció Valor

Treball El treball haurà de demostrar la lectura de bibliografia i la capacitat
de reflexió crítica. La professora proposarà els temes a tractar.

30%

Presentació L'exposició (presencial o virtual) es prepararà i es farà en grup.
Haurà de versar sobre un tema vinculat al contingut de
l'assignatura, que s'haurà d'haver acordat amb la professora.

30%

Examen final L'examen avaluarà els continguts teòrics i pràctics que s'hauran
vist al llarg del semestre i seguirà un format mixt que inclourà:
preguntes tipus test, preguntes de reflexió i anàlisi de textos. La
professora assenyalarà la data de l'examen a l'inici del curs.

40%

La nota final serà la mitjana de les notes de les tres activitats d'avaluació. Per aprovar l'assignatura cal
obtenir almenys una nota mitjana de 5.
En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l'alumnat del
procediment i la data de  de les qualificacions.revisió
L'estudiant rebrà la qualificació de Suspens si no ha lliurat una de les activitats d'avaluació.
L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat dues o més de les activitats
d'avaluació.
L'estudiant que obtingui una nota final inferior a 5, podrà optar a la  si s'ha presentat,recuperació
almenys, a 2 de les 3 activitats d'avaluació.
Cal demostrar un bon domini de la llengua tant oral com escrita. Els errors ortogràfics i gramaticals

.descomptaran 0,25 cadascun
En cas que les proves no es puguin fer presencialment se n'adaptarà el format (mantenint-ne la
ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, les activitats i la
participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de
Teams, assegurant que tot l'estudiantat hi pot accedir.
En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència deles qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació
procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes
d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exposició oral (treball en grup) 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prova escrita 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Treball crític 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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Programari

El programari habitual.
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