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Introducció de la perspectiva de gènere a la docència universitària als
Graus de la FCJ
Seminari Taller
M.ª Concepción Torres Díaz
4h
25
17/05/2019
10-14
Facultat de Ciències Jurídiques

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

1. PRESENTACIÓ
Durant els darrers 30 anys, les dones han protagonitzat un gran avenç social, però malgrat la supressió de les
discriminacions formals en el règim jurídic, la realitat econòmica i social i, especialment, l’accés als càrrecs de
comandament i de poder, no mostra una igualtat efectiva entre els homes i les dones. En altres paraules, a la realitat
actual hi ha una clara dissociació entre les idees d'igualtat i democràcia, que són els pilars fonamentals de les
societats avançades i els resultats de les pràctiques socials.
El curs pretén oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que
tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants.
L’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere,
desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la seua
pràctica professional futura.

2. OBJECTIUS
El curs oferirà pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i
indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com a mètodes
docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.
En concret, es preten:
Formar al professorat de la FCJ en models docents que incorporin la perspectiva de gènere
Presentar els indicadores de gènere
Sensibilitzar al professorat de la FCJ sobre la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en la
docència
Proporcionar recursos al professorat perquè puguin incorporar la perspectiva de gener a las seves Guies
docents
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3. CONTINGUTS
-

Introducció
Marc normatiu
Indicadors de gènere a la docència universitària
La invisibilització del gènere en la docència universitària i les seves conseqüències
Propostes per incorporar la perspectiva de gènere en les diferents assignatures obligatòries dels
Ensenyament de la FCJ
Recursos pedagògics

4. METODOLOGIA
Conferencia principal a càrrec de la professora invitada
Taller pràctic

5. MATERIAL
-

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Normativa sobre universitat i gènere
II Pla d’igualtat de la URV
Informe Dones i Homes a la URV
indicadors de gènere al sistema universitari
informe She Figures

6. DESTINATARIS
Tot el professorat que imparteix docència en els diferents Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques, del
Departaments de Dret públic, Dret privat, processal i financer, Antropologia, filosofia i treball social,
Economia, Organització d’empreses, Psicologia,...

7. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ
Control d’assistència i qüestionari de satisfacció

8. PROFESSORAT
Especificar professorat que impartirà l’activitat

Nom
M.ª Concepción
Torres Díaz
3
formadores
expertes
en
docència
universitària
en
gènere

9. PRESSUPOST

Institució
Universitat d’Alacant

Càrrec i/o titulació
Professora
associada,
advocada i secretària de la
xarxa feminista
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Especificar, degudament desglossades per conceptes, totes les despeses previstes per dur a
terme el projecte, així com tots els ingressos necessaris per al seu finançament, indicant la font
de procedència:

•

Ingressos (detallar la font d’ingressos, si s’escau)

•

Despeses (conceptes a sol·licitar)
 Docència:


Material fungible:

