
ECONOMIA FEMINISTA (O COM FER UNA ECONOMIA QUE POSI LES
NECESSITATS DE LES PERSONES AL CENTRE)

ASPECTES TÈCNICS

Durada: 4 setmanes (de l’11 de març al 7 d’abril de 2019)

Dedicació dels i les participants: 5h / setmana

Lloc: Plataforma d'educació online Campus e-sberla

Persones destinatàries: Qualsevol persona. No cal coneixements previs sobre feminisme ni economia.

Màxim 20 participants.

CONTINGUT

1. Mòdul 1: No tinc temps! El temps més enllà del rellotge

• Què és el temps?

• Temps i treballs: remunerats i no remunerats, reproductius i productius, visibles i 

invisibles

• Usos del temps: càrregues de treball, dobles i triples presències

2. Mòdul 2: Encara hem de parlar de desigualtat laboral? Les dones al mercat de treball

• Radiografia: divisió sexual del treball, segregació horitzontal i vertical, sostre de vidre, 

terra enganxós

• Impactes laborals: bretxa salarial, accés a la presa de decisions atur, assetjament sexual i 

per raó de sexe......

• Impactes extralaborals: precarietat femenina, pensions, salut, cadenes internacionals de 

cures, etc.

3. Mòdul 3: Ampliem la mirada: l’economia feminista

• Crítiques a l’economia ortodoxa

• Principals aportacions: economia és més que mercat, androcentrismes i oblits, 

treballs,triple crisi...

• Cap a la sostenibilitat de la vida
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4. Mòdul 4: I això com ho fem? L’economia feminista a la pràctica

• Polítiques de cures (inclou empreses conciliadores)

• Pressupostos amb enfocament de gènere

• Economia social i solidària

FORMADORES/MENTORES

Mariona  Zamora  Juan: Antropòloga  Social  i  Cultural,  especialitzada  en  gènere,  teoria  feminsita  i

polítiques públiques a l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Gènere. Sòcia fundadora de la cooperativa

L'Esberla,  d'educació,  formació  i  participació  comunitària.  Coordinadora  de  l'àrea  de  gènere  i

femimnismes,  i  és formadora i  facilitadora en l’àmbit  de coeducació  i  transformació  organitzativa.

Blogger i formadora d'Ulleres per Esquerrans.

ESTRUCTURA I METODOLOGIA

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).  El  curs  constarà  de  dos exercicis  escrits:  un

individual que serà corregit per la mentora assignada, i un de col·laboratiu.

Es proposa la realització d’una sessió grupal presencial,  preferiblement a l’inici o a meitat del curs,

per  facilitar  la  coneixença entre  les  participants i  la  formadora,  així  com per  abordar  el  tema de

manera vivencial.

AVALUACIÓ I CERTIFICAT

L'avaluació dels aprenentatges del curs es farà mitjançant els dos exercicis escrits. 

Per obtenir el certificat del curs cal: o bé realitzar els dos exercicis escrits, o bé realitzar un dels dos

exercicis escrits i assistir a la sessió presencial.
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