
PROFI215
Títol 
activitat

Curs de formació en Gènere i Ciència

Tipus 
d’activitat

Curs

Impartit 
per

-Capitolina Díaz, professora Sociologia de la Universitat de València i 
presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras Tecnólogas
-Aïda Díaz Sáez, Àrea d’Internacionalització de l’AGAUR.
-Investigadors/es de projectes amb finançament europeu de l’àmbit de les 
ciències de la salut, la tecnologia i la arquitectura.

Hores a 
certificar

10

Places 30
Dates: 
Hora: 
Lloc:  

16 i 17 de gener de 2017
De 9 a 14 h
Aula 405 del Campus Catalunya

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Tant  les  instàncies  europees  (Comissió  Europea)  com  nacionals  (Estratègia

Espanyola  de Ciència  i  Tecnologia,  Pla  Estatal  d’Investigació  Científica  i  Tècnica)

dedicades a la investigació promouen la incorporació de la perspectiva de gènere

com una categoria transversal en la investigació i la tecnologia: des de la definició

de les prioritats  de la recerca cientificotècnica,  els  problemes d’investigació,  els

marcs teòrics i explicatius,  els mètodes, la recollida i  interpretació de dades, les

conclusions, les aplicacions i desenvolupaments tecnològics, fins a les propostes per

a estudis futurs. D’aquesta manera la seva rellevància és considerada en totes les

fases  del procés d’investigació. A més a més, es promouen els estudis de gènere i

de les dones, així com mesures concretes per estimular i donar reconeixement a la

presència de dones en els equips d’investigació.

No obstant les recomanacions i les obligacions legals, avui en dia està àmpliament

demostrat que ens molts camps del coneixements científic, des de les humanitats

fins a la medicina, passant per les ciències socials o l’enginyeria, les variables de

sexe i gènere no són encara prou considerades. Perviuen estereotips i biaixos en la

investigació  i  en  els  desenvolupaments  tecnològics,  que  moltes  vegades

construeixen  com  a  norma  universal  el  que  són  les  realitats,  experiències  i

expectatives de només un grup de persones.

Aquest  curs  compleix  amb  diverses  mesures  de  l’Eix  4  sobre  Promoció  de  la

perspectiva de gènere en la docència i de l’Eix 5 sobre Gènere i Ciència del II Pla

d’Igualtat de la URV. A saber:



Mesura  4.4.  Garantir  l’oferta  de  seminaris  interdisciplinaris  i  cursos  d’estiu  que

incloguin la perspectiva de gènere en tots els camps de coneixement.

Mesura 4.8. Dissenyar i implementar cursos de formació (dirigits al PDI de la URV)

sobre la introducció de la perspectiva de gènere i feminista en la docència.

Mesura 5.1.  Donar visibilitat  a la recerca amb perspectiva de gènere que tingui

impacte reconegut i difondre’n els resultats.

Mesura 5.4. Incentivar la recerca específica sobre gènere a la URV.

Mesura  5.7.  Estimular  la  presència  creixent  de  dones  expertes  en els  projectes

internacionals.

OBJECTIUS

Els objectius principals del curs són, d’una banda, donar a conèixer els programes
de finançament específics de gènere en l’Horizon 2020 i, d’altra, donar eines al PDI
perquè  pugui  seguir  i  acomplir  les  directrius  de  les  directrius  de  les  instàncies
europees i nacionals pel que fa a la incorporació de la perspectiva de gènere com
una categoria transversal de la investigació.

És per això que la proposta formativa té els següents objectius específics:

1. Conèixer les iniciatives i  polítiques sobre igualtat  de gènere, així  com els
seus  instruments  més  importants:  l’Horizon  2020  i  l’Espai  Europeu
d’Investigació de la Unió Europea.

2. Familiaritzar-se  amb  les  estadístiques  de  RRHH  i  indicadors  en  el
desenvolupament tecnològic en el sector de la investigació i en la igualtat de
gènere en ciència.

3. Entendre alguns biaixos de gènere en els mecanismes per a l’avaluació de la
qualitat i l’excel·lència científica.

4. Conèixer com s’ha integrat la perspectiva de gènere de manera transversal
en diversos projectes de recerca de finançament europeu.

5. Oferir  assessorament  específic  a  PDI  que  està  esperant  propostes  de
projectes.

CONTINGUTS

El curs s’estructura en dos blocs:

1. Primer bloc:

a. Aproximació  a  la  situació  de  les  dones  i  homes en la  ciència  i  la
tecnologia i a la utilització d’indicadors de RRHH i desenvolupament
tecnològic en la investigació.

b. Presentació  de  les principals  estratègies  de  la Unió  Europea en la
matèria i dels diferents programes i convocatòries.

c. Sessió de treball  individualitzat perquè les persones amb propostes
de projectes de recerca puguin consultar directament amb l’experta.

2. Segon bloc.



a. Presentació  del  projecte  G-NET,  que  treballa  en  l’elaboració  de
materials i imparteix formació sobre com introduir la perspectiva de
gènere en la docència i la recerca.

b. Presentació de casos d’investigacions que, des de diferents àmbits de
coneixement,  han  introduït  la  perspectiva  de  gènere  en  les  seves
recerques.

METODOLOGIA 

L’activitat  s’estructurarà  en  forma de seminari,  de  manera  que  inclou  una  part
teòrica i una part pràctica i d’intercanvi de bones pràctiques. Així, la major part del
primer  bloc  de  continguts  correspon  a la  part  teòrica,  mentre  que  la  sessió  de
treball individualitzat de revisió de projectes i el segon bloc de presentació de casos
pràctics ja en funcionament integraran la part pràctica del curs.

DESTINATARIS 

Tot el Personal Docent investigador de la Universitat Rovira i Virgili.
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