
 

Curs on line 

FEMINISME(S) PER PRINCIPIANTS  

Una introducció als pensaments i moviments feministes 

 

El feminisme no surt gaire ben parat a les fotos. Arcaic, pelut, sense sostens i... friki. Però com 

tot, si vas més enllà de la foto trobem uns moviments socials i unes teories polítiques molt 

diverses i molt riques. En aquest curs ens aproximarem als diferents i diversíssims moviments 

feministes que han donat la tabarra des del segle XIX i fins ara, i que han permès coses tant 

supèrflues com que les dones puguem votar, que es prenguin mesures polítiques per eradicar la 

violència masclista, o que fins i tot, que puguem tenir una identitat de gènere que no tingui res 

a veure amb el que tinguem entre les cames.  

 

Dates: De 13 de març al 9 d'abril de 2017  

Hores: 20 hores a certificar, es calcula una dedicació de 5h/ setmana 

Lloc: http://www.esberla.cat  

Preu: Gratuït 

 

Destinataris/àries: Persones que tingueu curiositat pels feminismes però que fins ara no heu 

tingut temps de posar-vos a explorar, llegir i descobrir. Vingueu del camp professional que 

vingueu, i tingueu el bagatge personal que tingueu, ens proposem que sortiu d'aquest curs 

amb els conceptes claus sobre la visió del món que proposa el feminisme i sobre el seu 

impacte en la vida social i política.  

 

Estructura i continguts:  

 

El programa del curs s'estructura en dos mòduls, cada un dels quals dura dues setmanes. El 

primer mòdul és una introducció als diferents pensaments i moviments feministes, i el segon 

una presentació dels principals debats i reptes actuals que aborda el feminisme. 

 

Mòdul 1: Feminismes: Qui, Què, Com, Per què, Quan i On? 

• SETMANA 1: Feminismes occidentals. Què és el feminisme? Com, on i perquè sorgeix? 

Què ha fet fins ara, què ha aconseguit i què proposa? Aquesta primera setmana ens 

aproximarem a l'evolució històrica dels feminismes occidentals: com sorgeixen, i 

quines són les seves primeres demandes, propostes i èxits! 



 

• SETMANA 2: Feminismes d'altres horitzons. La segona setmana del curs creuarem les 

nostres fronteres i veurem que de feminismes el món n'és ple! I no tots demanen el 

mateix ni proposen les mateixes estratègies: a cada context social i cultural les 

situacions, necessitats i demandes són diferents, i no hem de pretendre que les 

nostres siguin universals. 

Mòdul 2: Debats i reptes actuals dels feminismes 

• SETMANA 3: Debats i reptes 1. Aquesta setmana abordarem tres grans debats i reptes 

amb els que treballa el feminisme contemporani i que, al nostre parer, tenen molts 

punts en comú: l'educació, les violències masclistes i la desconstrucció de les 

masculinitats. 

• SETMANA 4: Debats i reptes 2: La setmana quatre ens endinsarem en la discriminació 

a l'àmbit laboral i polític, i el que s'ha anomenat la crisi de les cures o el repte que com 

a societat se'ns planteja d'organitzar les cures i les tasques reproductives de manera 

justa, equitativa i corresponsable. 

 

Metodologia 

El curs s'impartirà en línia, per això la metodologia inclou treball a la plataforma i treball 

autònom i vivencial. Cada setmana constarà d'un dossier didàctic descarregable amb el 

contingut de la setmana (amb els conceptes teòrics bàsics, els debats actuals, eines i 

estratègies, exercicis personals breus i enllaços a materials d'interès per ampliar el 

coneixement), un exercici individual o cooperatiu al que la mentora farà un feedback, i debat 

dinamitzat al fòrum sobre la temàtica treballada.  

A la plataforma: 

• Lectures setmanals obligatòries i complementaries - a l'acabar tindràs un bon dossier! 

• A part de dubtes, suggerències i el que se’t passi pel cap, l’espai comú serà el terreny 

de joc on treballar en equip i fer més amè i enriquidor l’aprenentatge. 

Autònom i vivencial: 

• Dinàmiques individuals per viure i reflexionar sobre allò treballat 

• Exercicis escrits per incorporar el temari, amb feedback setmanal de la teva mentora 

 

Cada participant tindrà una mentora que li farà un seguiment personalitzat per mail dels 

exercicis al llarg del curs.  

 



 

Calendari 

· 13 al 19 de març: Mòdul 1 

· 18 al 26 de març: Mòdul 2 

· 25 de març al 2 d'abril: Mòdul 3 

· 1 al 9 d'abril: Mòdul 4 

 

Docència  

· Mariona Zamora Juan, Antropòloga social i cultural especialitzada en gènere, teoria 

feminista i polítiques públiques.  

· Amat Molero Borràs: Educador social especialitzat en maculinitats i prevenció de les 

violències de gènere. 

  

Inscripcions: del 14 al 28  de febrer de 2017 

A través del formulari que trobareu al bloc: http://www.igualtatsantboi.cat/ 

 

Per a més informació: 

Centre de Recursos i Documentació de les Dones 

crdones@santboi.cat 

(Can Jordana, c. Ebre, 27. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 635 12 00 ext. 156) 

 

Places limitades, accés per ordre d'inscripció  


