
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Amb la utilització d'aquests conceptes es vol analitzar la situació específica 
de les dones en els processos migratoris, així com el paper que juguen en la 
vida pública de la societat d'acollida.

Es  farà  esment  i  es  descriuran  les  polítiques  públiques  i  les  lleis  que 
pretenen gestionar la desigualtat de gènere, d'una banda, i les migracions 
d'altra. Té especial interès aturar-se en aquelles que regulen la situació de 
dones migrants,  plantejar-se els  seus objectius  així  com el  seu punt de 
partida,  tot  qüestionant  les  metodologies  emprades  per  situar  una 
problemàtica social.

Es posaran de manifest perspectives d'anàlisi i metodologies que apropen a 
les  poblacions  i  situen  l'objecte  d'estudi  en  una  posició  d'agent  actiu  i 
propositiu. Serà central la metodologia d'Investigació Acció Participant, que 
proporciona eines que permeten, a les poblacions afectades per diferents 
conflictes,  reapropiar-se'ls  i  formar  part  d'un  procés  d'empoderament  i 
participació política. A partir d’aquest procés d’empoderament serà possible 
entendre millor quines són les eines d'intervenció més adients. 

Programa del curs

Mòdul 1: Dones en el procés migratori i la qüestió de gènere al 
destí migratori

Dijous 18 de setembre de 2014

Elements explicatoris de les migracions: individuals, estructurals i 
relacionals.

Feminització de les migracions i les migracions amb perspectiva de gènere: 
economia transnacional de cures, i feminització de les migracions.

Models de migracions de les dones: opresions i factors d'apoderament.

Exercici: “veus de les dones” llegir el procés migratori a partir 
d'experiències particulars.

Mòdul 2: Gestió de la diversitat i la igualtat

Dijous 25 de setembre de 2014

Polítiques públiques locals i la configuració de les demandes.

Parlem d’estrangeria: marc legal d'estrangeria a l'Estat espanyol i a la Unió 
Europea. Polítiques públiques locals de migració: anàlisi dels models de 
gestió migratòria.



Parlem de ciutadania amb perspectiva feminista: el treball com a dispositiu 
d’accés i d’exclusió.

La ciutadania com a trava i no com a dret.

Tornem als models de gestió migratòria: què passa amb les dones, el 
mercat laboral i la ciutadania a la pràctica?

Exercici: anàlisi pràctic de polítiques públiques de gènere i de migracions 
locals.

Mòdul 3: Metodologies d'estudi i d'intervenció 
participatives

Dijous 2 d'octubre de 2014

Metodologies d'investigació i intervenció social: la IAP com a eina d'estudi i 
de canvi, presa de consciència, apoderament, etc.

Introducció a la Investigació Acció Participant Intervenció social amb 
perspectiva intersecciónal.

Eines d'intervenció social i promoció de l’autoocupació: experiències 
pràctiques

Mòdul 4: Trencant la dicotomia subjecte-objecte en la 
intervenció directa

Dijous 9 d'octubre de 2014

Coneixement situat i l'experiència com a font de coneixement.

Taula rodona: experiències d'autoorganització de la gestió de la diversitat i 
la igualtat (Ponents a confirmar).
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