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1. Identificació del curs: 14100.11 

 
Nom: Investigació i perspectiva de Gènere (modalitat semipresencial) 
 
Hores de formació: 10 hores, acreditables per 25 de formació amb avaluació superada 
Dates d’impartició: 8, 12, i 27 de febrer 2018 
Idiomes d’impartició: Castellà 
Places ofertades:  50 presencials 
 
Professorat: 

Mercedes Alcañiz Moscardó. Directora de la Unitat d’Igualtat (UJI) 

 

2. Motivació 

Seguint les indicacions de la Llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia i la innovació, art 33j, “mesures 
per a la inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria transversal en la ciència i la tecnologia”  
i del Programa Horizon 2020 (Reglament UE núm 1291/2013) art 16, “es garantirà la promoció eficaç 
de la igualtat entre dones i homes i de la perspectiva de gènere en el contingut de la investigació i la 
innovació” el present curs té com objectiu que el alumnat de doctorat de la UJI conte amb una 
formació per a implementar la perspectiva de gènere a la seva investigació i preparació de la tesi 
doctoral. 
 
3. Requisits 

Estar matriculat en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I a l’empara del RD99/2011. 
 
4. Competències i destreses personals 

Es preveu que l’alumnat assolisca una sèrie de competències transversals relacionades amb la cerca 
i la gestió de la informació i documentació acadèmica i científica. Amb caràcter general: 

• Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes d’investigació 
relacionats amb el dit camp. 

• Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes. 
• Capacitat per a fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, 

social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement. 
Amb caràcter particular: 

• Capacitat per a identificar les fonts d’informació bibliogràfica més rellevants i adequades. 
• Capacitat per a utilitzar de manera adequada les fonts d’informació bibliogràfiques. 
• Capacitat per a utilitzar gestors bibliogràfics i de citacions. 
• Capacitat per a utilitzar diferents eines d’identificació digital d’investigadors. 

D’aquesta manera, amb aquest curs es pretenen desenvolupar les següents capacitats i destreses 
personals entre l’alumnat de doctorat: 

• Treballar en situacions en què hi ha manca d’informació específica 
• Trobar preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex. 
• Integrar coneixements, enfrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada. 

5. Continguts 
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Dia 8 de febrer 2018. Sala d'Actes (FF0008CC) de l'Escola de Doctorat. 
 
 
10:30 hores. Inauguració de la jornada a càrrec de Jesús Lancis, vicerector d'Investigació i 
Doctorat; Mercé Correa, directora de l'Escola de Doctorat i,  Mercedes Alcañiz, directora de la Unitat 
d'Igualtat. 
 
11 hores. Conferencia: "Avançant en Ciència i Tecnologia Utilitzant la Perspectiva de 
Gènere" a càrrec de la professora Pas García-Martínez, catedràtica d'Òptica de la Universitat de 
València. 
. 
12:30 hores. Taula redona "Experiències investigadores amb perspectiva de gènere" a càrrec 
de Maria Medina-Vicent del Dep. de Filosofia i Sociologia; Isabel Esbrí Navarro, doctoranda del 
Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat; Mamen Pastor Verchili del Dep. de Psicologia 
Bàsica, Clínica i Psicobiologia i, Manuela Barneo Muñoz de la Unitat Predepartamental de Medicina 
de la Universitat Jaume I. 
 
13:30 hores. Fi de la jornada 
 
 
Dia 12 de febrer 2018. Sala d'Actes (FF0008CC) de l'Escola de Doctorat. 
 
10:30 hores. Inauguració del curs a càrrec de M. José Oltra, vicerectora de Planificació 
Estratègica, Qualitat i Igualtat; Mercé Corea, directora de l'Escola de Doctorat i,  Mercedes Alcañiz, 
directora de la Unitat d'Igualtat. 
 
11 hores. Conferencia: "Perspectiva de gènere en la investigació científica: sociologia, 

metodologia i epistemologia" a càrrec d'Eulalia Pérez Sedeño, professora d'Investigació en el Dpt. 
Ciència, Tecnologia i Societat del CSIC. 
 
13 hores. Fi de l'acte 
 
 

Dia 27 de febrer 2018. Aula de l’Edifici Escola de Doctorat, Consell Social i Postgrau  

 

11:00-13:00 hs. Taller Pràctic: Mercedes Alcañiz Moscardó.  
 La inclusió de la perspectiva de gènere en el projecte d'investigació o tesi doctoral. 

Aquesta última sessió serà de tipus pràctic, sintetitzant els continguts de les anteriors sessions i 
obrint un debat i reflexió sobre possibles dubtes. Posteriorment es realitzarà un exercici en el 
qual cada estudiant dissenyarà una proposta d'investigació, segons disciplines, en la qual 
s'inclourà la perspectiva de gènere. 
 
 

6. Metodologia docent 

Es disposarà d’un curs a la plataforma “Aula Virtual” de la Universitat Jaume I per al seguiment de 
l’assignatura i com a eina de comunicació amb l’alumnat (https://aulavirtual.uji.es/). 
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7. Avaluació 

Es realitzarà una avaluació de l’exercici iniciat a classe al voltant de la incorporació de la perspectiva 
de gènere en un projecte d’investigació triat de les diferents disciplines. 
 
8. Horari i aules 

 

PROFESSORA DATA HORARI LLOC 

Pas García-
Martínez 

8 febrer 2018 De 10:30 a 13:30 h Saló d’Actes de l’Edifici Escola de 
Doctorat, Consell Social i Postgrau  

FF0008CC 

Eulalia Pérez 
Sedeño 

12 febrer 2018 

 

De 10:30 a 13:00 h Saló d’Actes de l’Edifici Escola de 
Doctorat, Consell Social i Postgrau  

FF0008CC 

Mercedes 
Alcañiz 

27 febrer 2018 De 11 a 13 h Aula de l’Edifici Escola de Doctorat, 
Consell Social i Postgrau  

 


