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INFORMACIÓ GENERAL 

02DO0015 

Títol activitat  
Introducció de la perspectiva de gènere a la docència universitària als 
Graus de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, com a 
estratègia per a l’eradicació de la violència masclista. 

Tipus d’activitat PROFID 
Impartit per María Teresa Ruiz Cantero 
Hores a certificar: 4h 
Places: 30 
Dates: 
Hora: 
Lloc: 

07/11/2019 
10-14 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

 
 

 
 

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. Aquestes circumstàncies unides al augment, sobretot en 
els darrers mesos, de casos de violència masclista en diversos àmbits socials i laborals, fa necessari la revisió de 
l’estructura que sosté el sistema docent en l’actualitat, en el nostre cas dins de l’àmbit universitari. Ja que la docència 
universitària, és un dels factors principals que contribueixen a consolidar les dinàmiques de les relacions de gènere 
que se desenvoluparan en el futur en los diferents sectors professionals i que al mateix temps, es projectaran en les 
pràctiques socials quotidianes. 
El curs pretén oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a aquestes 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 

Dins del marc del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, el curs té com a principal objectiu posar de manifest 
l’estreta relació entre docència i violència, mostrant l’impacte positiu que la docència universitària amb perspectiva 
de gènere suposa en relació a l’eradicació de la violència masclista. Ja no només en l’àmbit universitari, sinó també en 
l’àmbit social en general. S’oferirà informació 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 pretén: 
- Formar al professorat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut en models docents que incorporin 

la perspectiva de gènere. 
- Presentar els indicadors de gènere. 
- Sensibilitzar al professorat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut sobre la necessitat 

d’incorporar la perspectiva de gènere en la docència com a estratègia necessària i fonamental per 
eliminar qualsevol tipus de discriminació i violència per raó de gènere. 

- Proporcionar recursos al professorat perquè puguin incorporar la perspectiva de gènere a les seves 
Guies docents. 

 
3. CONTINGUTS 

- Introducció 
- Marc normatiu 
- Indicadors de gènere a la docència universitària 
- Comprensió dels conceptes bàsics de gènere aplicats a les ciències de la salut: relacions de poder de 

gènere, rols de gènere, accés i control, manifestacions de prejudicis relatius al gènere; identitat de 
gènere i igualtat de gènere com un dels molts determinants socials de la salut. 

- La invisibilització del gènere en la docència universitària dins de l’àmbit de les ciències de la salut i les 
seves conseqüències generals, així com les seves conseqüències sobre la legitimació de la violència de 
gènere en particular. 

- Identificar i ajudar les víctimes de violència de gènere i abús sexual. 
- Diferències en la incidència i prevalença de la malaltia entre dones i homes. Diagnòstic diferencial de les 

malalties per raó de gènere. 
- Propostes per incorporar la perspectiva de gènere en les diferents assignatures obligatòries dels 

ensenyaments de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. 
- Recursos pedagògics 

 
4. METODOLOGIA 

El curs constarà d’una ponència-debat (1h30’) i un taller pràctic per als ensenyaments de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut (2h30’). 

 
5. MATERIAL 

El material es proporcionarà on line. A tal efecte, es demanarà la creació d’un espai a moodle. 
- 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 Medicina i Ciències de la 
Salut. 

7. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 
Control d’assistència 80% i qüestionari de satisfacci
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