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ESTUDIS DE LA LLIBERTAT FEMENINA 

MÀSTER, POSTGRAUS i CURS d’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA  
Promoció 2011-2013 

65 crèdits europeus (ECTS) 
 

 
La llibertat femenina no arriba per necessitat històrica: cal afavorir la seva arribada (Llibreria de dones de 
Milà, No creas tener derechos, 1987). Aquest programa, nascut l’any 1988, 
ofereix a qui estima el coneixement una oportunitat única d’aprendre 
i practicar la llibertat pensant en presència amb professores de 
matèries com la història, la pedagogia, l’art, la medicina, la filosofia, 
el dret, el feminisme, l’escriptura, la mística, la política, la psicologia 
o la teologia en llengua materna. El programa té una estructura 
modular i flexible. 

 

El Màster en Estudis de la Llibertat Femenina és un programa que es cursa a 
la ciutat de Barcelona i està format de dos cursos acadèmics: 

• La pràctica de la relació (2011-2012) 
• La sexuació de la llibertat (2012-2013) 

 
Per obtenir el títol de màster cal fer i aprovar els dos cursos i, a més, 
el mòdul de recerca. En aquest cas el títol serà de "Màster en Estudis 
de la Llibertat Femenina" per la Universitat de Barcelona.  
És possible fer un dels cursos, amb el seu corresponent treball de 
recerca, i obtenir un Diploma de Postgrau de la Universitat de 
Barcelona. Aquest diploma serà “La pràctica de la relació” o “La 
sexuació de la llibertat” per la Universitat de Barcelona, depenent de 
l’any en el qual s’hagi cursat. 
 

Cada curs està format de 3 mòduls. 
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Curs 2011-2012: La pràctica de la relació 
30 crèdits europeus 

 
Mòdul 1. La política en llengua materna: Filosofia, 
Teologia i Escriptura (8 crèdits): 
 

• La sort de néixer dona. 4 crèdits (obligatòria) 
Dra. Luisa Muraro. Università di Verona (Italia) 
Aquesta assignatura consistirà en un diàleg sobre alguns capítuls del 
meu llibre Non è da tutti. L'indicibile fortuna di nascere donna / No és 
cosa de tots. La indicible sort de ser dona. (Roma, Carocci,  2011), 
que s’oferiran, traduits al castellà, a les i els alumnes abans de la 
classe. 
 
• La teologia en llengua materna. 4 crèdits (obligatòria) 
Dra. Gemma del Olmo Campillo. Universidad de Zaragoza 
Parlar de Déu en llengua materna revoluciona la teologia perquè 
estableix un canvi substancial en la concepció de Déu i d’allò real. 
Tractaré d’aquest procés en alguns moments de la història d’Europa. 
 
Mòdul 2. La  mediació  femenina:  Medicina,  Sociologia i  
Pràctiques  de  pau (10 crèdits): 
 
• Emmalaltir, guarir, viure. Una reflexió des de l’experiència 

femenina. 4 crèdits (obligatòria) 
Dra. Pilar Babi Rourera. Duoda. Universitat de Barcelona 
Tractaré de la necessitat del parlar del cos i de conèixer-lo a través 
de la relació amb els i les altres, de la relació metgessa-malalta com 
a instrument o com a fi; i indagarem -entre d’altres- aquestes 
qüestions: Què té la medicina de traductora?, Què tenen els metges i 
les metgesses de mediadors?, Per què algunes malalties de les dones 
semblen no tenir sentit: fibromiàlgia, dolor crònic, anorèxia-bulímia? 
Com podem repensar el sentit de l'emmalaltir, del guarir i del viure? 
 
• La política de les dones (B). 2 crèdits. (obligatòria) 
Professores a determinar 
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• Filosofia en acte i pràctica (A). 4 crèdits. (optativa)  
Dra. Chiara Zamboni. Università di Verona 
Estada d’intercanvi científic a la Università di Verona (Itàlia). 
 
• Experiències en creacions socials femenines (B). 4 crèdits 

(optativa).  
Dra. Remei Arnaus i Morral. Universitat de Barcelona 
Pràctiques tutoritzades en creacions socials de dones que tenen com 
a horitzó de sentit l’ordre simbòlic de la mare. 
 
Mòdul 3. La creació i l'expressió de la llibertat femenina 
(12 crèdits): 
 
• La llibertat d’expressar-se. Llegir i escriure a Europa. 4 

crèdits (obligatòria) 
Dra. Elisa Varela Rodríguez. Universitat de Girona 
Analitzarem i veurem què significa per a una dona i per a un home 
saber llegir i escriure durant els segles medievals. Vull oferir-vos 
textos i imatges que mostrin les relacions que estableixen les dones 
amb els llibres. S’apropen d’igual manera les dones i els homes a 
l’objecte físic que coneixem amb el nom de llibre? Quins llibres 
llegeixen, posseeixen i escriuen i/o desitgen les dones medievals? 
Contestar aquestes i d’altres preguntes i conèixer la llibertat que es 
prenen les dones amb els llibres és l’objectiu d’aquesta assignatura. 
 
• La creativitat femenina en l'art contemporani. 4 crèdits 

(obligatòria) 
Prof. Assumpta Bassas Vila. Universitat de Barcelona 
L'assignatura proposa repensar qüestions que ens preocupen (el 
treball, la maternitat, la cura del cos, l'educació, l'espiritualitat, “la 
màgica força del negatiu”...) a la llum d'obres visuals i textos 
d'artistes, curadores i historiadores de l'art contemporànies que 
deixen rastre de llibertat femenina en les seves pràctiques, 
descobrint-nos com la seva creativitat circula en l'art arrelada als 
processos vitals, a la història vivent i a la política de la relació. 
 
• Treball de recerca. 4 crèdits (obligatori). Professora tutora a 

escollir entre totes les professores del curs.  
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Curs 2012-2013: La sexuació de la llibertat 
30 crèdits europeus 

 
Mòdul 1. La llibertat femenina a la història (8 crèdits): 
 
• La llibertat femenina: experiència, pensament,  política. 4 

crèdits (obligatòria) 
Dra. María-Milagros Rivera Garretas. Universitat de Barcelona 
Descobrir la llibertat femenina ha transformat en moltes dones d’avui 
la percepció de si i del coneixement universitari. Ofereixo el relat 
d’alguns d’aquests canvis en la política, la història, les relacions, la 
llengua o l’amor. 
 
• Treball de recerca. 4 crèdits (obligatori). Professora tutora a 

escollir entre totes les professores del curs. 
  
Mòdul 2. La política sexual: Dret i pràctica del simbòlic 
(10 crèdits): 
 
• La llibertat femenina en el dret. 4 crèdits (obligatòria) 
Dra. María Dolores Santos Fernández. Università di Siena 
(Itàlia) 
Portar la llibertat femenina al dret per resignificar-lo des d’aquesta, 
em planteja una qüestió de mètode, tenint en compte que el dret és 
(o hauria de ser) un instrument de mediació social. En aquesta 
assignatura estudiarem si es tracta de buscar un dret nou, paral·lel i 
autònom respecte al ja existent, de donar un sentit nou als 
continguts del dret actual des de la diferència, de crear buits jurídics, 
o de tot això alhora.  
 
• Psicologia de la llibertat femenina. 4 crèdits (obligatòria) 
Dra. Carmen Yago Alonso. Universidad de Murcia. 
Hi ha un passatge des de la misèria femenina fins a l’alegria d’estar 
viva. Aquesta és la hipòtesi que proposo que recorreguem juntes i 
junts al llarg de l’assignatura. Parlarem de la capacitat amb la que 
compta cadascuna (cadascun) pel que fa a l’amor, als somnis, als 
desitjos, a la realitat. 

 
• La política de les dones (A). 2 crèdits (obligatòria) 

Professores a determinar 
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Mòdul 3. Pensar i educar en l'ordre simbòlic de la mare 
(12 crèdits): 
 
• L’ordre simbòlic de la mare en el pensament modern i 

contemporani.  
4 crèdits (obligatòria) 
Dra. Caroline Wilson. Duoda. Universitat de Barcelona 
És necessari fer teoria, fer pensament, per fer política de les dones? 
Què és la història i el pensament de les dones des de la Il·lustració? 
En aquest curs examinarem el treball polític i teòric que s’ha 
desenvolupat a diferents llocs del món, des del segle XVIII, i sobretot 
actualment, de les dones que han pensat, escrit i viscut el feminisme 
i les relacions polítiques entre dones. 
 
• La relació educativa: del saber de l’experiència femenina a 

l’experiència de saber. 4 crèdits (obligatòria) 
Dres. Remei Arnaus i Núria Pérez de Lara. Universitat de 
Barcelona 
Reflexionarem sobre l’aportació de les dones a l’educació des de la 
seva pròpia experiència i sobre el sentit i l’origen d’educar. 
Aprofundirem en la primera relació educativa vinculada al llegat 
civilitzador de cada mare. Com passem del saber de la mare al saber 
de les mestres? Tractarem les relacions educatives a l’escola (de 
confiança, d’autoritat, de poder, etc.). 
 
• Experiències en creacions socials femenines (B). 4 crèdits 

(optativa).  
Dra. Remei Arnaus i Morral. Universitat de Barcelona 
Pràctiques tutoritzades en creacions socials de dones que tenen com 
a horitzó de sentit l’ordre simbòlic de la mare. 
 
• Filosofia en acte i pràctica (A). 4 crèdits. (optativa)  
Dra. Chiara Zamboni. Università di Verona 
Estada d’intercanvi científic a la Università di Verona (Itàlia). 
 



 

        

 
Duoda Centre de Recerca UB 
Adolf Florensa, 8 
08028 Barcelona 
Tel.: + 34 934 481 399 
www.ub.edu/duoda/ 
duoda@ub.edu 

 
Mòdul de recerca (5 crèdits) (obligatori per al títol de 
Màster). A realitzar al llarg del segon curs. 
 
• Introducció a la recerca (5 crèdits) 
Professora tutora a escollir  
Presentació i diàleg públic entorn a la recerca realitzada durant el 
programa de màster. Si la presentació és aprovada, serà publicada a 
la pàgina web de Duoda. 
 

INFORMACIÓ 

Duoda Centre de Recerca, Universitat de Barcelona.  

Tel. + 34 93 448 13 99 

duoda2@ub.edu  http://www.ub.edu/duoda 

Preu per curs: 990 € 

Per a matrícula per mòduls consultar el preu  
 

Període de preinscripció: del 15 de febrer al 15 d’octubre de 2011 

Període de presentació de documentació: a partir de març i 

abans del 30 d’octubre de 2011 

Període d’abonament de matrícula: la primera setmana de 

desembre de 2011 

 

Documentació necessària:  

a) matrícula de Màster i Postgraus: dues fotografies, 

fotocòpia del document d’identitat, fotocòpia compulsada del 

títol de llicenciatura, enginyeria o diplomatura. En el cas de 

titulació acadèmica estrangera, aquesta ha d’estar autenticada i 

portar els segells i apostilles legals necessàries; també 

s’adjuntarà el certificat autenticat de l’expedient acadèmic. 

b) matrícula de Curs d’Extensió Universitària: fotocòpia del 

document d’identitat i dues fotografies. 
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