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• Què sabem de la història de les dones? Quins 
coneixements posseïm de teoria feminista? Com 
afecten les desigualtats estructurals de gènere a 
les nostres vides? Quines van ser les pioneres en 
l’emancipació i l’alliberament femení? Com s’ha 
construït el cànon cultural i com podem 
desconstruir-lo? Quines ferramentes tenim per a 
repensar-nos i repensar la societat patriarcal? El 
curs Iniciació al pensament feminista: societat i 
cultura pretén donar resposta a aquestes 
preguntes des d’un vessant teòric-pràctic, així 
com aportar les nocions bàsiques imprescindibles 
per a poder adoptar una perspectiva feminista a 
l’hora d’analitzar la nostra realitat, i els fenòmens 
culturals que ens envolten, en clau de gènere. Una 
clau que fins fa poc ha estat ignorada, 
menyspreada o ocultada dins l’àmbit de 
l’ensenyament.



Iniciació al pensament feminista: societat i 
cultura

• El programa del curs està dividit en cinc blocs temàtics: 

• Home / Dona. Dinàmiques de poder i desconstrucció de jerarquies. 

• Breu història del moviment feminista. D’Olympe de Gouges a bell hooks. 

• Conceptes bàsics de la teoria de gènere: glossari de reptes i diversitat. 

• La representació de les dones al sistema cultural: el mite de la femme 
fatale. 

• Més enllà del cànon patriarcal: el cas de la recuperació de Las 
Sinsombrero.



Iniciació al pensament 
feminista: societat i cultura Dates:

 Dilluns 23 de maig
 Dimarts 24 de maig
 Dijous 26 de maig
 Dilluns 30 de maig
 Dimecres 1 de juny 

Horari: 
 de 18:00 a 20:00 hores

Idioma:
 Valencià
Duració:
10 hores
Crèdits Nau Gran:
 1
Preu:
25,73€

Curs presencial
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