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Introducció 

 

L’acció núm. 59 del II Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I fa referència a “Afavorir 

que tot l’estudiantat de l’UJI tinga l’oportunitat de cursar alguna matèria sobre igualtat de 

gènere mitjançant l’oferta d’una assignatura de gènere en cada un dels centres de l’UJI”. 

En compliment d’aquesta acció s’ofereix una matèria de gènere en cada un dels quatre 

centres de la universitat. A continuació, s'adjunta informació sobre el curs en cada un 

d'ells. 

Aquesta activitat formativa està organitzada per la Unitat d’Igualtat, l’Escola Superior de 

Tecnologia i Ciències Experimentals, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 

la Facultat de Ciències Humanes i Socials i la Facultat de Ciències de la Salut. 

 

Informació del curs 

 

Nombre de crèdits ECTS: 2 

Semestre: 1º 

Caràcter  Optativa 

 

REQUISITS PREVIS 

No hi ha 

 

SISTEMES D’AVALUACIÓ 

a) Avaluació continua: 
- Assistència a classes presencials 
- Preparació de treballs i tutories 

b) Avaluació 
- Treball final 

 

 

  



 

 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

 

 

TÍTOL: Gènere, Ciència i Tecnologia 

MÉS INFORMACIÓ: http://www.uji.es/centres/estce/base/documents/cursos/genere/ 

CONTINGUTS 

Generals 

- Conceptes bàsics. El sistema sexe-gènere. Socialització diferenciada. La divisió 

sexual del treball. 

- Història i evolució de la teoria feminista. 

- Introducció a la violència de gènere. 

- Marc jurídic de la igualtat entre dones i homes. 

Específics 

- Estat de la situació de dones i homes en la Ciència i la Tecnologia. Desequilibris 

de gènere. 

- El paper de les dones en la Ciència i la Tecnologia.  

- Gènere i comunicació en la Ciència i la Tecnologia. 

- Incorporació de la perspectiva de gènere a la Ciència i la Tecnologia. 

 

PROFESSORAT: Gemma Escrig, M. José Ortí i Anna Sales  

  

http://www.uji.es/centres/estce/base/documents/cursos/genere/


 

 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

 

 

TÍTOL: Gènere, Igualtat i Discriminació 

MÉS INFORMACIÓ: 

http://www.uji.es/centres/fcje/base/docencia/formacio/cursgenereigualtatidiscrim/ 

CONTINGUTS: 

Generals 

 

- El sistema sexe/gènere 

- Igualtat efectiva de dones i homes 

 

Específics 

- El sistema sexe/gènere 

- Biologia i cultura 

- Lògiques de la separació i de la jerarquització 

 

- Igualtat efectiva de dones i homes 

- La prohibició de la discriminació per raó de sexe 

- Dimensió negativa: la prohibició de tractes desfavorables 

- Dimensió positiva: la igualtat efectiva de dones i homes 

 

PROFESSORAT: Santiago García, M. José Senent i Asunción Ventura 

  



 

 

Facultat de Ciències Humanes i Socials 

 

 

TÍTOL: Gènere i Ciències Humanes i Socials 

MÉS INFORMACIÓ: 

http://www.uji.es/centres/fchs/actualitat/cursGenereiCienciesSocials/ 

CONTINGUTS: 

Generals 

- Breu història dels moviments feministes i de gènere. 

- Conceptes essencials de les teories feministes i de gènere. 

- El llenguatge construeix la realitat: Importància del llenguatge no sexista. 

- Violència contra les dones: Panorama de la situació i rutes per a la prevenció. 

Específics 

- Perspectives de gènere en l'àmbit de les humanitats (es destacaran aportacions essencials 

de les dones en aquests àmbits i actuals línies de treball des de la perspectiva de gènere): 

- Comunicació 

- Educació 

- Literatura 

- Història  

- Art 

- Filosofia 

 

PROFESSORAT: Maria Medina 

  



 

 

Facultat de Ciències de la Salut 

 

 

TÍTOL: Gènere i Salut 

MÉS INFORMACIÓ: 

http://www.uji.es/centres/fcs/base/arxiu/agenda/2017/9/curs_genere/ 

CONTINGUTS: 

Generals 

- Conceptes bàsics. El sistema sexe-gènere. Socialització diferenciada. La divisió 

sexual del treball. 

- Història i evolució de la teoria feminista. 

- Introducció a la violència de gènere. 

- Marc jurídic de la igualtat entre dones i homes. 

Específics 

- Salut i gènere 

- Sexualitat i gènere 

- Emocions i gènere 

- Educació i gènere 

- Treball i gènere 

 

PROFESSORAT: Rafael Ballester, Eva Cifre, Rosana Clemente i M. Carmen Pastor 


