Fonaments de
metodologia
d'investigació feminista

El curs és integralment virtual i està estructurat en 3 mòduls temàtics de 4 setmanes de durada
cadascú. També contempla un temps de familiarització amb el curs al principi (15 dies) i un
període al final perquè l’alumnat pugui posar-se al dia amb la participació en els mòduls, el
lliurament de treballs finals i el tancament del període d'avaluació (un mes).
Cada mòdul estarà impartit per una docent experta en la matèria, que oferirà el pla de
treball específic i els materials (lectures, vídeos, ect.) adequats per debatre juntes sobre el
tema proposat (el programa en detall més a baix). Cada 5-7 dies (depenent del mòdul) es fa
seguiment de les activitats i del debat del fòrum, resolvent dubtes, qüestions i, si
necessari, donant nous imputs al debat.

Fitxa Tècnica
Cal destacar:
PODEN SOL.LICITAR UN DESCOMPTE DEL 50% LES PERSONES QUE ACREDITIN DOCUMENTALMENT
QUE SÓN MEMBRES DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA URV, ALUMNI URV, I INVESTIGADORS/ES
D'ALTRES INSTITUCIONS QUE FAN RECERCA EN AQUEST CAMP, AIXÍ COM MEMBRES DE
COL·LECTIUS VINCULATS AMB ESTUDIS FEMINISTES.
Codi:
CFMIFECS-A1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Estudiants de màster i doctorats, investigadors/res, docents professionals (Treball Social,
Educació, Antropologia, Psicologia, entre d'altres) del món de les Ciències Socials (Humanitats,
Sociologia, Educació, Pedagogia, etc.) i del tercer sector amb o sense coneixements previs i
que vulguin reflexionar sobre la metodologia de la investigació feminista, adquirint les eines
bàsiques per aplicar-la al seu context professional. El curs també s'adreça a totes les
persones interessades per raons personals o professionals.
Objectius:
1. Aprendre les diferències i les similituds entre diferents postures epistemològiques.
2. Afavorir l'ús adequat de metodologies de recerca amb perspectiva feminista en les
pràctiques de recerca de persones de diferents llocs del món.
3. Saber-se posicionar en debats epistemològics.
4. Conéixer diferents metodologies i mètodes de recerca i poder identificar els més adequats
segon el treball a desenvolupar.
5. Saber llegir de manera crítica i reflexionar les opcions metodològiques adoptades en
investigació de diferents disciplines.
6. Aprofundir les possibilitats per obtenir coneixements rigorosos amb la seva aplicació.
Dates:
del 20/02/2017 al 14/07/2017
Horari:
Curs online
Ubicació:
Aquest curs s'imparteix mitjançant la plataforma virtual Moodle.
Impartició:
online
Durada:
52 h
Preu:
280 €

Coordinació acadèmica:
Barbara Biglia
Sara Cagliero
Docents:
Alejandra Araiza Díaz
Marta Luxán Serrano
Sara Cagliero
Carme Ruiz Martínez
Edurne Jiménez Pérez
Contacte:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Poden sol.licitar un descompte del 50% les persones que acreditin documentalmentque són
membres de la comunitat universitària URV, alumni URV, i investigadors/es d'altres institucions
que fan recerca en aquest camp, així com membres de col·lectius vinculats amb estudis
feministes.

Programa
Mòdul:

Fonaments de metodologia de investigació feminista

Durada:

52 h.

Contingut:

1. Familiarització del curs (20 de febrer – 5 de març 2017)
1 setm.: Presentació del curs, presentació per part de les docents i del
alumnat, funcionament del moodle i dubtes
2 setm.: Debat introductiu a partir del vídeo “Introducció a les I Jornades
de Metodologia Feminista organitzades pel SIMReF”, per Barbara Biglia
(2011). Aquest primer debat servirà al alumnat per entendre des de un
punt de vista pràctic com funciona el curs, el fòrum i introduirà els temes
que vindran tractats durant tot el curs.

2. Introducció a l'Epistemologia i Metodologia Feministes (6 – 31 de
març 2017)
Continguts per cada setmana
1 setm.: Distingir entre metodologia i epistemologia. Lectura i debat el

voltant de text de Sandra Harding (1987): “¿Existe un método feminista?”.
2 setm: L’epistemologia feminista amb els seus tres vessant. Lectura i
debat el voltant de text de Norma Blázquez (2010) “Epistemología
feminista: temas centrales”.
3 i 4 setmanes: Debats i reflexions col·lectives a partir dels texts i lectures
complementaries

3. Debat Quantitatiu-Qualitatiu i Perspectiva de Gènere (3 d’abril – 5 de
maig 2017)
Continguts per cada setmana
1 setm.: Reflexions i debats a partir del vídeo de Marta Luxán “¿Qué nos
oculta el velo estadístico? Reflexión feminista en torno al diseño y
explotación de las fuentes de datos sociales”.
2 setm.: Lectura i debat a partir del text de Nicole Westmarland (2001)
“The Quantitative/Qualitative Debate and Feminist Research: A Subjective
View of Objectivity”.
3 setm.: Lectura i debat a partir del text de Matxalen Legarreta (2008)
“El tiempo donado en el ámbito doméstico. Reflexiones para el análisis
del trabajo doméstico y los cuidados”.
4 setm.: Reflexions a partir del anàlisis de bones practiques.

4. Recerca Activista (5 – 30 de juny 2017)
Continguts per cada setmana
1 setm: Opinar sobre els conceptes claus d'aquest modulo: Que
signifiquen recerca i activisme? Com es relacionen els dos conceptes?
2 setm.: Lectura i debat sobre els textos de Malo, M. (2004) “Prólogo”. En
M. Malo (coord) Nociones comunes. Experiencias y ensayos entre
investigación y militancia” i Barbara Biglia (2007) “Desde la
investigación-acción hacia la investigación activista feminista”.
3 setm.: Exploració de projectes que semblen abocar per perspectives
metodològiques feminista en la ciència i pensar de quines maneres
aquestes poden configurar-se en projectes activistes.

4 setm: Es tiraran els fils del mòdul i es debatrà sobre els elements i les
dinàmiques més o menys útils, interessants, constructives, també a partir
del àmbit professional de cada alumne.
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