CURSOS DE FORMACIÓ DEL PDI - Proposta Observatori per a la Igualtat
Curs 2018-2019, formació segon semestre (juny-juliol 2019)
Curs: “Com incloure la perspectiva de gènere en la docència”
Formadores: Dra. Ma Jesús Izquierdo i Dra. Montserrat Rifà
Justificació:
La perspectiva de gènere a la ciència i la docència implica prendre en consideració les diferències
i les desigualtats entre homes i dones en la producció i la transmissió del coneixement, apostant
per la eliminació de l’androcentrisme i els biaixos de gènere de les diferents disciplines i per una
docència innovadora i inclusiva que incorpori els valors de la igualtat de gènere. La perspectiva
de gènere és promoguda per diverses lleis, especialment per la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix en l’article 28.1 a) “la promoció de la
introducció de la perspectiva de gènere d’una manera transversal i dels estudis sobre la
contribució de les dones al llarg de la història en tots els àmbits del coneixement i en l’activitat
acadèmica i investigadora que s’han d’incloure en el currículum dels graus i dels programes de
postgraus”. La realització d’aquest curs respon a la “Mesura 3.8. Explicitar la perspectiva de
gènere en l’elaboració de les guies docents i els programes de les assignatures des d’un model
d’universitat inclusiva” del Tercer Pla d’Acció per a la Igualtat entre dones i homes a la UAB.
Objectius :
Assolir la capacitat de revisió des de la perspectiva de gènere dels coneixements i competències
que es transmeten i (re)produeixen en la docència universitària, així com la capacitat de reflexió
necessària per a incorporar les desigualtats de gènere de forma transversal a diferents
disciplines i d’explicitar en els plans docents de forma clara la perspectiva de gènere.
Metodologia:
El curs s’organitza en dos sessions. En la primera sessió es tractaran els elements teòrics bàsics
per a desenvolupar l’habilitat d’incorporar la perspectiva de gènere a la docència, deixant un
espai per a un debat guiat. En la segona sessió, de tipus taller, les persones participants portaran
a terme la revisió de les pròpies guies docents amb l’ajut de les formadores.
Sessió 1. 26 de juny, de 10:00h. a 14:00h. Ma Jesús Izquierdo
Sessió 2. 3 de juliol, de 10:00h. a 14:00h. Montserrat Rifà
Continguts:
Sessió 1. Ma Jesús Izquierdo.
-

Principals conceptes teòrics (I)
o Sexe i gènere, desigualtat, diferència i discriminació entre dones i homes.
o Les cinc cares de l’opressió. Intersecció amb altres desigualtats.
o Aspectes estructurals de la desigualtat de gènere. Dimensió sòcio-econòmica i
dimensió psíquica.
o Sexisme i patriarcat. Principals fonts teòriques.
o Biaixos de gènere i androcentrisme a la ciència i la docència

Sessió 2. Montserrat Rifà.
Sessió i Taller específic sobre perspectiva de gènere en la docència
-

Aspectes clau de la perspectiva de gènere en la docència
Taller d’anàlisi i revisió de la pròpia docència
Posada en comú del treball fet, dubtes i reflexions.

Competències:
1. Identificar les desigualtats de gènere, l’androcentrisme i el patriarcat en les seves
múltiples dimensions socials, així com les implicacions en la construcció del
coneixement.
2. Assolir una mirada crítica respecte als biaixos androcèntrics de les diferents disciplines,
així com la capacitat de superar aquests biaixos.
3. Enfortir la capacitat d’incorporar i explicitar la perspectiva de gènere i la igualtat de
gènere a les diferents assignatures i plans docents.
4. Conèixer i aplicar els diferents recursos disponibles per a crear projectes innovadors i
compromesos amb la igualtat entre dones i homes.
Recursos Tècnics específics, tipus d’aula, pissarra... (especificar també si cal lliurar alguna
documentació als participants)
Pantalla + ordinador per projecció de diapositives.
Taules i cadires per a treballar en grup. El més adequat seria tenir una aula amb les
taules col·locades per a treballar en grups de 4-5 persones.
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