Com aconseguir-ho?

Oferta de tallers a la Universitat de València

Són creixents les mesures de foment -tant en l'àmbit europeu, estatal
com autonòmic- perquè s'incorpore de manera decidida la perspectiva
de gènere als dos principals processos clau de les universitats:
Docència i Investigació. Com assenyala l’AVAP, la consideració de les
variables sexe i gènere en el procés d'ensenyament-aprenentatge
suposa un avanç necessari no solament en matèria de justícia social
perquè així s’evidencia la contribució de les dones als diferents
àmbits de la ciència sinó també perquè permet una mirada més rica i
complexa sobre la realitat que hem d’abordar en la docència.

Podeu rebre una formació pràctica i adaptada a la vostra àrea de
coneixement sol·licitant la inscripció en un d’aquests tallers
coordinats des de la Unitat d’Igualtat, a través de la modalitat de
formació a la demanda que ofereix el Servei de Formació
Permanent i Innovació Educativa. Per a impartir i coordinar els
tallers, comptarem amb expertes en la matèria, autores de les Guies
de la Xarxa Vives*, així com professores de la nostra universitat.

Certificació i acreditació des del Servei de Formació Permanent i
Innovació Educativa.

Què suposa incorporar la Perspectiva de Gènere?
Incorporar la perspectiva de gènere suposa un procés reflexiu que
afecta el disseny de les competències del pla d'estudis i, per extensió,
el disseny de les assignatures, incloent els resultats d'aprenentatge,
els continguts impartits, els exemples, el llenguatge utilitzat, les
fonts seleccionades, el mètode d'avaluació i la gestió de l'entorn
d'aprenentatge. Per acompanyar amb èxit el procés d'incorporació de
la perspectiva de gènere, resulta necessari que el personal docent
adquireix aquesta competència a través de la formació contínua.

Quan?
La majoria dels tallers s’impartiran en el mes de novembre. La
informació actualitzada amb les dates i el lloc on es farà cada
taller, podran consultar-se a la web de la Unitat d’Igualtat:
http://ir.uv.es/gQ5dfVh

Què he de fer?
Si no ho heu fet ja a través del vostre centre, heu d’enviar un correu
electrònic a la Unitat d’Igualtat: igualtat@uv.es indicant la vostra
facultat, les vostres dades personals (nom, cognoms i dni) i el taller
del vostre interés.
*Col·lecció de guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere editades per la Xarxa Vives:
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-univestaria-amb-perspectiva-de-genere/
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Per què és important?

Cómo conseguirlo?

Son crecientes las medidas de fomento -tanto en el ámbito europeo,
estatal como autonómico- para que se incorpore de manera decidida la
perspectiva de género a los dos principales procesos clave de las universidades:
Docencia e Investigación. Como señala la AVAP, la consideración de las
variables sexo y género en el proceso de enseñanza-aprendizaje supone
un avance necesario no solo en materia de justicia social porque así se
evidencia la contribución de las mujeres en los distintos campos de la
ciencia sino también porque permite una mirada más rica y compleja
sobre la realidad que hemos de abordar en la docencia.

Oferta de talleres en la Universitat de València

Podéis recibir una formación práctica y adaptada a vuestra área de
conocimiento solicitando la inscripción en uno de estos talleres
coordinados desde la Unitat d’Igualtat, a través de la modalidad de
formación a la demanda que ofrece el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa. Para impartir y coordinar los talleres,
contaremos con expertas en la materia, autoras de las Guías de la
Xarxa Vives*, así como profesoras de nuestra universidad.

Certificación y acreditación desde el Servei de Formació Permanent i
Innovació Educativa.

Qué supone incorporar la Perspectiva de Género?
Incorporar la perspectiva de género supone un proceso reflexivo
que afecta el diseño de las competencias del plan de estudios y, por
extensión, el diseño de las asignaturas, incluyendo los resultados de
aprendizaje, los contenidos impartidos, los ejemplos, el lenguaje
utilizado, las fuentes seleccionadas, el método de evaluación y la
gestión del entorno de aprendizaje. Para acompañar con éxito el
proceso de incorporación de la perspectiva de género, resulta
necesario que el personal docente adquiera esta competencia a
través de la formación continua.

Cuándo?
La mayoría de los talleres se impartirán en el mes de noviembre.
La información actualizada con las fechas y el lugar donde se hará
cada taller, podrán consultarse en la web de la Unitat d’Igualtat:
http://ir.uv.es/gq5dfvh

Qué tengo que hacer?
Si no lo habéis hecho ya a través de vuestro centro, tenéis que
enviar un correo electrónico a la Unitat d’Igualtat: igualtat@uv.es
indicando vuestra facultad, vuestros datos personales (nombre,
apellidos y dni) y el taller de vuestro interés.
*Colección de guías para una docencia universitaria con perspectiva de género editadas por la Xarxa Vives:
http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
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Por qué es importante?

