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Dades generals de l'assignatura

 

Nom de l'assignatura: Història de les dones en el món: diversitat i perspectives globals

Codi de l'assignatura: 566127

Curs acadèmic: 2011-2012

Coordinació: MARY JOSEPHINE NASH -

Departament: Dept. Història Contemporània

Departament: Facultat de Geografia i Història

Crèdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicació a l'assignatura Hores totals 125

 

Activitats presencials 50

 -  Teoria  16

 -  Teorico-pràctica  16

 -  Tutorització per grups  10

 -  Seminari  2

 -  Altres pràctiques  6

Treball tutelat/dirigit 13

Aprenentatge autònom 62

 

 

Competències que es desenvolupen en l'assignatura

 

Identificar l’agència histèrica de les dones com a central a les dinàmiques històriques
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Copsar la diversitat em el si dels moviments de dones

Analitzar les relacions de gènere i el seu significat social

Comparar i valorar els diferents processos de desenvolupament de moviments socials en
un marc global

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura parteix del debat historiogràfic en torn a la historia de les dones en un
marc global de diversitat cultural i de gènere al mon contemporani. Té com a objectiu 
plantejar diferents trajectòries dels  moviments de les dones arreu del mon per tal
d’analitzar les propostes d’adquisició de drets i la capacitat d’agència de les dones i les
seves les practiques socials.  A partir d’exemples històrics i mes recents,  examina el
significat dels canvis i permanències en les relacions de gènere i els drets de les dones.

 

 

Blocs temàtics de l'assignatura

 

1. Debat historiogràfic en torn a la historia de les dones en un marc global

*  

1.1. Debats

1.2. Moviments socials

1.3. Moviments de dones

 

 

Metodologia i organització general de l'assignatura

 

Classes impartides per la professora per introduir l’assignatura
Discussió de les lectures obligatòries presentades pel alumnat
Presentacions orals a classe dels treballs realitzats pel alumnat
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Pràctiques diverses

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges de l'assignatura

 

La lectura,  presentació i debat dels articles de lectura a classe. (40%)1.

Lliurament d’un treball sobre la temàtica del curs que s’exposarà oralment per part del
alumnat i que s’entregarà per escrit a finals del curs. (60%).  L’extensió mínima serà de
37.000 caràcters amb espais.

2.

 

 

Fonts d'informació bàsiques de l'assignatura

Llibre

Mireu Campus virtual
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