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 1.AGRAÏMENTS  

 

Volem fer palès el nostre agraïment més sincer als següents serveis de la Universitat 

Jaume I per la seua ajuda en l’elaboració d’aquest informe: Unitat d’Igualtat, persones 

participants de la Comissió d’Igualtat, Secretaria General, Servei de Recursos Humans, 

Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT), Centre de 

Documentació, Oficina de Gestió, Prevenció i Gestió Mediambiental, Secretaria 

d’Estudiants, Oficina de Relacions Internacionals (ORI), Unitat de Suport Educatiu, 

Servei d’Activitats Socioculturals (SACS), Servei de Comunicació i Publicacions i Escola 

de Doctorat.  
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2.INTRODUCCIÓ 

Els plans d’igualtat són un conjunt d’objectius i mesures preses i aprovades per una 

organització i que han de dur a terme els distints departaments o estructures d’aquesta, 

en un període concret de temps. En el cas que ens ocupa, la vigència temporal marcada 

pel I Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I (a partir d’ara, IPI UJI) és de quatre anys 

(2010-2014). L’avaluació és un procés tendent a comprovar la viabilitat del Pla i la seua 

efectivitat i si els objectius pretesos s’han aconseguit a través de les accions o mesures 

executades. 

Algunes característiques dels plans d’igualtat es consideren fortaleses potencials i 

poden ser transformades en oportunitats per a la seua utilització efectiva com a 

instrument al servei de la política. És per això que la concepció dels plans promou, o 

almenys facilita, les següents característiques: 

- Consciència dels poders públics sobre el problema de la igualtat. D’aquesta manera, 

han de pensar en el problema que representa la desigualtat i com resoldre-la. 

- Compromís públic: normalment els plans s’aproven en Consell de Ministres o de 

Govern. En algunes comunitats autònomes també s’ha d’informar o presentar el pla en 

el parlament autonòmic corresponent. Aquestes circumstàncies impliquen un compromís 

formal important repecte a la igualtat. 

- Globalitat. Els plans es dissenyen amb objectiu de globalitat. Això afavoreix la 

transversalitat, la qual cosa al seu torn, ajuda a superar la visió tradicional de relacionar 

temes de la dona amb benestar social. 

- Visió estratègica: per a considerar i per tant avaluar que s’està davant d’un bon pla, és 

necessari comprovar que s’han establit unes línies estratègiques i que han sigut 

relacionades amb períodes de temps concrets i determinats; així com que s’han previst 

amb antelació els recursos necessaris. 

- Horitzontalitat: la globalitat dels plans requereix la participació activa de diferents 

departaments i sectors governamentals. Aquest és el primer pas i una condició 

necessària per a promoure el mainstreaming de la perspectiva de gènere cap a totes les 

polítiques públiques. 
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- Coordinació interdepartamental. Amb un pla horitzontal s’estimulen els distints 

departaments perquè treballen junts, o almenys, que coneguen el que fa la resta. 

- Participació: en alguns casos recents de plans d’igualtat s’ha comptat amb la 

participació d’un “procés d’elaboració” anterior a la seua aprovació; en aquests es 

requereix normalment la participació activa de grups de dones; encara que a vegades 

només siga una forma de legitimar a l’organisme d’igualtat i al pla. 

- Seguiment i avaluació: la utilització de plans com a instrument principal de les 

polítiques porta a pensar en termes de fer seguiment i avaluar els dits plans, 

especialment quan aquests plans cobreixen un període específic de temps i se suposa 

que han de ser seguits d’altres plans. Seria positiu per a la creació d’una “cultura 

avaluativa” en les administracions públiques, atès el caràcter horitzontal de dites plans 

(Bustelo, 2004). 

Remarcar el valor de l’avaluació és de la màxima importància si pretenem fomentar una 

cultura de la qualitat i de l’excel·lència, una anàlisi de les possibles debilitats dels plans, 

com són, el seu risc de “mimetisme” o la seua falta de realisme a l’hora d’executar-los. 

És necessari fomentar una “cultura de l’avaluació” per a aconseguir que els plans 

siguen eficaços i no una mera declaració de bones intencions. 

Avaluar és emetre un judici de valor sobre un objecte i ha d’ajudar en la presa de 

decisions. És un procediment analític clau en tots els intents intel·lectuals i pràctics de 

caràcter disciplinat (Serra, 2004) 

És imprescindible que l’avaluació la duguen a terme persones expertes amb capacitat 

tècnica, contrastada formació acadèmica i experiència professional en matèria d’igualtat 

de gènere. 

A pesar que l’article 46.1. de la LO 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva en dones i 

homes (a partir d’ara, LOI) estableix que els plans d’igualtat han de fixar els objectius 

concrets d’igualtat a aconseguir, les estratègies i pràctiques que cal adoptar per a la 

seua consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació 

dels objectius fixats, l’IPI UJI no incorpora en la seua redacció el dit sistema. Compta, 

això si, amb uns clars objectius, generals i específics, una estructura formada per un 

conjunt de 175 accions i un fort sistema d’indicadors per a mesurar el compliment de les 

mesures proposades.  
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Això podria suposar en principi un inconvenient, no obstant això, la Unitat d’Igualtat, 

l’any 2011, preveient aquesta situació, va sol·licitar amb èxit una subvenció a l’Institut de 

la Dona (Ministeri d’Igualtat) per a implementar una eina i un sistema de seguiment i 

avaluació de l’IPI-UJI. Aquest treball es va desenvolupar entre l’1 de febrer i el 31 de 

juliol de 2012 i la memòria del desenvolupament de l’eina per a realitzar l’avaluació de 

l’IPI UJI va ser presentada a la Comissió d’Igualtat el 10 de setembre de 2012.  

A pesar d’això, no s’ha realitzat l’avaluació contínua, com hauria sigut desitjable. El 

seguiment periòdic, és a dir, realitzat de manera programada regularment, facilita 

informació sobre possibles necessitats i/o dificultats sorgides en l’execució. Aquest 

coneixement possibilita la seua cobertura i/o correcció, i proporciona al Pla la flexibilitat 

necessària perquè tinga èxit. A més, els resultats de seguiment del desenvolupament 

del Pla formen part integral de l’avaluació (Fundación Mujeres, 2008; pp 78). El motiu 

d’aquesta falta de seguiment periòdic està lligat, fonamentalment, al fet de no comptar la 

Unitat d’Igualtat amb el personal tècnic que estableix el mateix IPI-UJI en la seua acció 

167.  

Per a l’execució de l’avaluació s’han realitzat les següents accions: d’una banda, s’ha 

encarregat una avaluació externa a la consultora especialista en gènere Equality 

Momentum; d’una ’altra banda, la Direcció de la Unitat d’Igualtat ha elaborat el 

diagnòstic de situació i ha completat l’avaluació d’implementació amb una enquesta 

qualitativa formulada per la Direcció de la Unitat d’Igualtat i dirigida a persones expertes 

en la matèria de la mateixa Universitat. 
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3. METODOLOGIA 

Els objectius del present informe han sigut: 

- Conèixer el grau d’execució de l’IPI-UJI (2010 -2014). 

- Establir les accions executades, les no executades i les que es troben en 

procés d’execució.  

- Determinar el grau de compliment dels objectius marcats en l’IPI-UJI. 

- Conèixer les causes que han dificultat el compliment total del Pla.  

- Proposar millores que orienten en l’elaboració del II Pla d’Igualtat de l’UJI. 

La metodologia utilitzada s’ha basat en les recomanacions de l’Institut de la Dona per a 

l’avaluació de plans d’igualtat. Aquest model d’avaluació estableix tres dimensions amb 

tres nivells d’anàlisi. El primer nivell, o nivell micro, és el corresponent a les accions, el 

nivell intermedi correspon als objectius, i el nivell macro, als eixos del Pla. (Fundación 

Mujeres, 2008; pp 82). 

Quant a les dimensions, són les següents:  

• Procés: s’avalua el grau de compliment de les accions a través de les activitats 

realitzades.  

• Resultats: mesurament del nivell de compliment dels objectius a través del grau  

d’execució de les accions. 

• Impacte: identifica el grau de consecució dels objectius generals dels vuit eixos.  

El present informe recull l’avaluació de procés o implementació i global de resultats. 

Contempla un acostament a l’avaluació d’impacte en tant que ha tingut en compte la 

reducció dels desequilibris en la presència i participació de les dones i dels homes. No 

obstant això, no s’han valorat els canvis en la cultura de l’organització (canvi d’actituds 

en l’equip directiu, de la plantilla en general, o en les pràctiques de recursos humans). 

Per a dur a terme la present avaluació externa, a més de l’avaluació de procés o 

implementació, i de l’avaluació global de resultats, s’han incorporat les conclusions d’un 

qüestionari en línia, dirigit a persones expertes en l’àmbit de la igualtat (Fundació 

Isonomia i l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano), 

que han tingut o tenen responsabilitat en la Comissió d’Igualtat, o amb reconeguda 

trajectòria acadèmica en la matèria, a més d’una mostra de membres del personal 
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docent i investigador (PDI), del personal d’administració i serveis (PAS), a través de la 

representació del Claustre, de la representació sindical, del mateix alumnat, a més del 

Consell de Govern i el Rectorat, deganats, direccions de centre, direcció de Servei de 

Recursos Humans, Sindicatura de Greuges i personal tècnic de prevenció laboral. Els 

resultats obtinguts es troben en l’apartat 7 (enquesta qualitativa). 

S’ha recollit tota la informació i documentació disponible en la Unitat d’Igualtat, 

mitjançant la recopilació de documents acreditatius i d’entrevistes a les persones que 

formen part de l’estructura de la Unitat d’Igualtat (personal d’administració i direcció) o 

en van formar part  (personal tècnic) que han aportat evidències documentals i 

testimonials sense les quals hauria sigut molt complicat realitzar aquesta avaluació. 

L’idioma de redacció de l’informe ha sigut el castellà, a pesar que molts dels documents 

i testimonis s’han facilitat en valencià. Si s’inclou una citació textual en l’informe, s’utilitza 

l’idioma del document d’origen. Algunes taules o imatges que van ser facilitades en 

valencià s’han incorporat a l’informe sense modificacions. 

L’avaluació no es planeja únicament des de la perspectiva quantitativa, sinó que 

fonamentalment tracta d’aprofundir en la quantitat de dades sol·licitades, per a realitzar 

una anàlisi exhaustiva útil per a plantejar l’estratègia sobre les millores que és possible 

realitzar en un futur i amb vista al pròxim pla d’igualtat. L’avaluació que ací es presenta 

pretén mesurar el grau d’implementació de les accions, tant de caràcter quantitatiu com 

qualitatiu, i aproximar-se a valorar el compliment dels objectius marcats en l’IPI UJI.  

L’eina de gestió i sistematització dissenyada a aquest efecte en el projecte 

d’Implementació d’accions en el marc de les línies estratègiques d’aplicació del Pla 

d’ogualtat (2012) (IV): Desenvolupament d’una eina per a l’avaluació interna de 

l’aplicació del I Pla d’igualtat, ha sigut utilitzada en aquesta avaluació, facilitant la tasca 

de sistematitzar la informació quantitativa i extraure els percentatges mostrats en 

l’avaluació global. L’anàlisi de les fitxes d’implementació i seguiment (FIS) que 

proposaven el dit projecte, ha permès realitzar l’avaluació global de resultats i 

l’avaluació d’implementació o de procés.   

L’avaluació global de resultats permet conèixer —mitjançant la revisió dels indicadors 

previstos per a cada acció— i analitzar la relació entre els objectius establits en cada eix 

i el grau d’execució de les accions (i dels eixos). L’avaluació ha seguit la cronologia 

següent: 



Avaluació I Pla Igualtat UJI 2010-2014 11 
 

Fase 1. Formalització de les fitxes d’implementació i seguiment (FIS) de les accions que 

s’han informat com a executades, o en execució. 

Fase 2. Anàlisi de les FIS. 

Fase 3. Sol·licitud de documentació, registres, declaracions de fets o qualsevol altra 

informació que són pertinents per als criteris de l’avaluació i que són verificables.  

Fase 4. Disseny i realització de qüestionari a persones expertes en igualtat i anàlisi de 

la informació.  

Fase 5. Redacció de l’informe d’avaluació pròpiament dit. 

Al mateix temps, es va recollir la informació relativa a l’informe diagnòstic per part de la 

Unitat d’Igualtat, que es presenta a continuació.  

Per al desenvolupament de les fases 1 i 3 es va utilitzar la plantilla de fitxa que 

plantejava el sistema de seguiment i avaluació (FIS) i l’eina d’avaluació dissenyades 

amb aquesta finalitat en el projecte de l’Institut de la Dona anteriorment referenciat 

(Garriges, Amparo: 2012). En la present avaluació en total s’han redactat 87 FIS 

d’accions concloses o executades i 24 accions en execució. Es va optar per afegir a 

l’apèndix les FIS d’aquelles accions no realitzades que incorporaven algun tipus 

d’informació rellevant, la majoria de les quals es van informar inicialment com a 

executades o en execució i van passar a un estat de no executades en el procés 

d’avaluació i sol·licitud d’evidències. En l’apèndix poden consultar-se les FIS de les 111 

accions executades i en execució, així com de 15 de les 64 accions no executades. 
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4. DADES DE DIAGNÒSTIC 

Aquest apartat té com a objectiu fonamental exposar la situació de l’alumnat de l’UJI, 

així com de la plantilla de la Universitat, el PAS i el PDI.  

 

4.1. L’alumnat en la Universitat Jaume I 

L’alumnat matriculat a la Universitat Jaume I es distribueix entre els tres nivells 

contemplats per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei 

orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOMLOU): els estudis de grau, els 

de postgrau i els estudis de doctorat. D’acord amb aquesta distribució, la participació de 

dones i homes s’estructura de la següent manera. 

El total de matriculats i matriculades en el curs 2014-2015 en els tres nivells universitaris 

contemplats és de 13.968 estudiants distribuïts tal com s’observa en la taula 1. 

Taula 1. 

Total matriculats/as a l’UJI. Curs 2014-2015 

 Total  Dones homes 

Graus 11.526 56% 44% 

Màsters 1.309 64,3% 35,4% 

Doctorat 1.133 54,1% 45,9% 

Total 13.968 58,2% 41,8% 

Font. Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

A continuació s’exposa informació de la matrícula en cada un dels cicles contemplats. 

 

4.1.2. Alumnat de grau 

En el curs 2014-2015 s’han matriculat un total d’11.526 d’estudiants en els estudis de 

grau de la Universitat Jaume I, dels quals 6.502 són dones i 5.024 són homes (vegeu la 

figura 1). 
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Figura 1. Alumnat per sexe (2014-2015) 
Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 

d’Igualtat 2015 
 

Si bé hi ha més dones que homes matriculats, es pot dir que la presència és paritària  si 

considerem la proporció 40/60 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes (disposició addicional primera. Presència o 

composició equilibrada) (Unitat d’Igualtat, 2014). 

La distribució de la matrícula entre els quatre centres de l’UJI pot veure’s explícita en la 

figura 2.  

 
Figura 2. Percentatge d’alumnat per centres (2014-2015) 

Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la 
Unitat d’Igualtat 
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Igual que ocorre en la distribució del PDI en els centres de la Universitat, els estudiants 

homes es concentren a l’Escola (ESTCE) i les dones a la FCHS i a la FCS. La Facultat 

de Ciències Jurídiques i Econòmiques és la que manté una proporció paritària. És a dir, 

que hi ha tres centres, dels quatre existents a l’UJI, en què la proporció de dones és 

més elevada que la representada pels homes. L’Escola continua sent, tant per al PDI 

com per a l’alumnat, «territori masculí». 

En les figures següents (vegeu les figures 3, 4, 5 i 6) es veurà la distribució proporcional 

de dones i homes en els graus dels diversos centres. Comencem l’exposició amb el 

centre més equitatiu en termes d’alumnat, la Facultat de Ciències Jurídiques i 

Econòmiques (vegeu la figura 3). 

1 
Figura 3. Percentatge de l’alumnat per sexe a la FCJE 

Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada 
per la Unitat d’Igualtat 

                                                 
1

  
GAE: grau en Administració d’Empresas 

GCS: grau en Criminologia i Seguretat  
Dret: grau en Dret   
Economia: grau en Economia   
GFC:  grau en Finances i Comptabilitat  
GGAP: grau en Gestió i Administració Pública  
GRLR: grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 
Turisme: grau en Turisme 
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2 
Figura 4. Percentatge de l’alumnat per sexe a la FCHS 

Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

3 
Figura 5. Percentatge de l’alumnat per sexe a l’ESTCE 

Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

                                                 
2GCA: grau en Comunicació Audiovisual 

GEA: grau en Estudis Anglesos  

GHP: grau en Història i Patrimoni  
GH:EI: grau en Humanitats: Estudis Interculturals  

GMEI: grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil  

GMEP: grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària  
GP: grau en Periodisme 

GPRP: grau en Publicitat i Relacions Públiques 

GTI: grau en Traducció i Interpretació 
 
3GEE: grau en Enginyeria Elèctrica 

GEDI: grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 

GETI: grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

GEI: grau en Enginyeria Informàtica 

GEM: grau en Enginyeria Mecànica 

GEQ: grau en Enginyeria Química 

GMC: grau en Matemàtica Computacional 

GQ: grau en Química 

http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_asignaturas_ob_g?p_titulacion=228
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_asignaturas_ob_g?p_titulacion=224
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_asignaturas_ob_g?p_titulacion=221
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_asignaturas_ob_g?p_titulacion=225
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_asignaturas_ob_g?p_titulacion=222
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_asignaturas_ob_g?p_titulacion=220
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_asignaturas_ob_g?p_titulacion=223
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_asignaturas_ob_g?p_titulacion=208
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4 
Figura 6. Percentatge de l’alumnat per sexe a la FCS 

Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

En el curs 2009-2010, l’alumnat matriculat a la Universitat Jaume I va ser de 12.757, 

dels quals 7.057 van ser dones i 5.700 homes. El gràfic següent ens mostra la proporció 

de dones i homes en el curs 2009-2010. 

 

Figura 7. Percentatge d’alumnat matriculat per sexe en 2010 
Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 

d’Igualtat, 2015 
 

Si comparem aquestes dades amb les assenyalats per al curs 2014-2015, es constata el 

descens de la matrícula en estudiants de grau o llicenciatura a l’UJI. El descens en 

nombres absoluts ha sigut de 1.231 estudiants, dels quals 555 són dones i 676 homes. 

La situació de crisi econòmica d’aquests anys, la pujada de les taxes econòmiques i el 

                                                 
4 Infermeria: grau en Infermeria 

Medicina: grau en Medicina 
Psicologia: grau en Psicologia 
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descens en el nombre de beques atorgades, són la causa del menor nombre 

d’estudiants en la universitat, fet que no sols ocorre a l’UJI, sinó que és comú en el 

conjunt de les universitats públiques espanyoles. 

En la figura 8 es presenta la proporció de dones i homes en cada un dels centres de la 

Universitat per al curs 2009-2010. Com s’observa en el gràfic, en 2010 no s’havia creat 

encara la Facultat de Ciències de la Salut per la qual cosa no es pot realitzar la 

comparació. 

 

Figura 8. Percentatge d’alumnat matriculat per sexe i centre 2009-2010 
Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 

d’Igualtat, 2015 

Comparant aquestes dades amb les mostrades amb anterioritat, referides al curs 2014-

2015 s’observa un increment de 4 punts percentuals en l’alumnat masculí a l’Escola, 

mentre que els altres dos centres, la FCJE i la FCHS, mantenen proporcions semblants. 

En la figura 9 s’observa el canvi pel que fa a l’alumnat de l’Escola en els dos cursos 

contemplats. 
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Figura 9. Percentatge Alumnat en l’ESTCE 

Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Aquestes dades suposen que, de manera oposada al que succeeix en el col·lectiu de 

PDI, on l’increment, encara que lleuger, va millorant, en l’alumnat ha succeït just el 

contrari: el nombre d’estudiants homes s’ha incrementat en quatre punts percentuals.  

Les anteriors dades manifesten la feminització de l’alumnat en el seu conjunt, si bé la 

proporció d’homes i dones és paritària, però també la permanència d’una segregació 

horitzontal de l’alumnat en la Universitat Jaume I: hi ha tres centres feminitzats i un 

centre, l’ESTCE, masculinitzat.  

 

4.1.3. Alumnat de màster 

El nombre total de matriculats en els estudis de màster oficial a l’UJI per al curs 2014-

2015 és de 1309, dels quals el 64,3% són dones i el 35,4% són homes. Les dades del 

diagnòstic de 2010 assenyalaven que hi havia un total de 876 persones matriculades, 

de les quals el 61,2% eren dones, i el 38,8%, homes. 

La posada en marxa de nous màsters ha augmentat la matrícula i també la proporció de 

dones que els estudien. Els resultats es poden observar en els gràfics següents. 
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Figura 10. Percentatge d’alumnat matriculat en màsters per sexe 2009-2010 
Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 

d’Igualtat, 2015 
 

El diagnòstic de 2010 incloïa 27 màsters amb 876 persones matriculades. Vegem la 

distribució per centres i sexes (vegeu la taula 2). 

Taula 2. 
Distribució d’alumnat matriculat en màster per centres (2009-2010) 
Títol Total Dones

% 
homes

% 

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I 
ECONÒMIQUES 

208 64,4% 35,6% 

Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i 
Comerç Internacional 

18 66,66 33,34 

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 29 55,17 44,83 

Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local  33 54,54 45,46 

Màster en Cooperació al Desenvolupament 62 72,58 27,42 

Màster en Igualtat de Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 32 96,87 3,13 

Màster en Investigació en Atenció Primària en Línia 27 48,14 51,86 

Màster en Gestió de la Qualitat 7 57,14 42,86 

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS 370 72.3% 27.7% 

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

92 57,6 42,4 

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 4 75 25 

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 30 86,66 13,34 

Màster en Traducció i Localització 23 91,3 8,7 

Màster en Tecnologies de la Traducció Medicosanitària 81 82,71 17,29 

Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en 
Comunicació 

71 78,87 21,13 
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Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i 
Recursos Humans 

32 75 25 

Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 31 87,09 12,91 

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 6 16,66 83,34 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 

298 37,9% 62,1% 

Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials 
Ceràmics 

19 31,57 68,43 

Màster en Matemàtica Computacional 22 31,81 68,19 

Màster en Prevenció de Riscos Laborals 127 48,81 51,19 

Màster en Química Sostenible 8 62,5 37,5 

Màster en Sistemes Intel·ligents 31 22,58 77,42 

Màster en Disseny i Fabricació 21 38,09 61,91 

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en 
Instal·lacions Industrials i Edificació 

30 23,33 76,67 

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 16 50 50 

Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 3 33,33 66,67 

Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 9 33,33 66,67 

Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial 12 41,66 58,34 

Totals 876 61,19 38,81 

Font: Servei d’Estudiants de l’UJI. Elaboració pròpia 

En la figura 11  es pot observar la distribució de l’alumnat matriculat per centre i sexe. 

 

Figura 11. Percentatge d’estudiantat de màster per centre i sexe 2010 
Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 

d’Igualtat, 2015 
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En la figura 12 es poden apreciar les diferències entre els dos cursos contemplats. 

 

Figura 12. Percentatge d’estudiantat matriculat en màsters per sexe (2014-2015) 
Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 

d’Igualtat, 2015 
 

La primera conclusió que observem és l’increment en el percentatge de dones 

matriculades. S’ha incrementat en tres punts percentuals. També el nombre de màsters 

oferits per l’UJI s’ha incrementat, dels 27 del curs 2009-2010, a 64 que s’han oferit en el 

present curs acadèmic, incloent-hi en aquesta xifra tant els màsters a extingir com els 

que formen part dels nous màsters oficials. 

En la taula 3 s’inclou la matrícula per centres i sexe en els diversos màsters oferits per 

la Universitat Jaume I. (Vegeu també la figura 13.) 

Taula 3. 
Percentatge d’estudiants matriculats en màsters a la Universitat Jaume I (curs 2004-
2015) 
Títol Total Dones

% 
homes

% 

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I 
ECONÒMIQUES 

266 67,3 32,7 

Màster universitari en Advocacia 64 71,9 28,1 

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 
(Pla de 2011) 

36 75,0 25,0 

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 7 14,3 85,7 

Màster universitari en Gestió Financera i Compatibilitat 
Avançada 

5 80,0 20,0 

Màster universitari en Gestió Financera i Compatibilitat 
Avançada (Pla de 2013) 

29 58,6 41,4 
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Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i 
Privat 

3 100,0 0 

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i 
Privat (Pla de 2013) 

51 92,1 7,9 

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 27 51,8 48,2 

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat 
Social Corporativa 

44 45,5 54,5 

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS 561 70,9 29,1 

Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en 
Comunicació 

1 100,0 0 

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

1 100,0 0 

Màster universitari en Comunicació Intercultural i en 
Ensenyament de Llengües (CIEL) 

9 100,0 0 

Màster universitari en Comunicació Intercultural i en 
Ensenyament de Llengües (CIEL) (Pla de 2013) 

17 88,2 11,8 

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la 
Llengua Anglesa en Contextos Multilingües 

6 66,6 33,3 

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la 
Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) 
(A distància) 

12 66,6 33,3 

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la 
Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) 
(Presencial) 

8 87,5 12,5 

Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013) 

62 59,7 40,3 

Màster universitari en Ètica i Democràcia (Pla de 2013) 5 40,0 60,0 

Màster universitari en Història i Identitats en el Mediterrani 
Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 2014) 

4 25,0 75,0 

Màster universitari en Història i Identitats Hispàniques en 
el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) 

2 100,0 0 

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis 
Feministes, de Gènere i Ciutadania 

2 100,0 0 

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis 
Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2013) 

34 82,3 14,7 

Màster universitari en Investigació en Traducció i 
Interpretació 

3 66,6 33,3 

Màster universitari en Investigació en Traducció i 
Interpretació (Pla de 2013) 

20 60,0 40,0 

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç 
Internacional 

23 60,9 39,1 

Màster universitari en Noves Tendències i Processos 
d’Innovació en Comunicació 

1 100,0 0 

Màster universitari en Noves Tendències i Processos 
d’Innovació en Comunicació (Pla 2013) 

27 81,5 18,5 

Màster universitari en Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professionals i 
Ensenyaments d’Idiomes 

201 63,7 36,3 

Màster universitari en Psicopedagogia 41 78,0 22,0 

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 2 100,0 0 

Màster universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 
2013) 

75 84,0 16,0 
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Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament 

5 80,0 20,0 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 

227 28,2 71,8 

Màster en Disseny i Fabricació 1 0 100,0 

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions 
dels Materials Ceràmics 

2 50,0 50,0 

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions 
dels Materials Ceràmics (Pla de 2013) 

6 0 100,0 

Màster universitari en Disseny i Fabricació 2 0 100,0 

Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2013) 29 41,4 58,6 

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat 
(Pla de 2013) 

23 39,1 60,9 

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat 
en Instal·lacions Industrials i Edificació 

11 27,3 72,7 

Màster universitari en Enginyeria Industrial 27 18,5 81,5 

Màster universitari en Física Aplicada 2 0 100,0 

Màster universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries 3 0 100,0 

Màster universitari en Matemàtica Computacional 3 33,3 66,6 

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 
2013) (A distància) 

8 25,0 75,0 

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 
2013) (Presencial) 

4 25,0 75,0 

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 1 0 100,0 

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla 
de 2013) 

29 41,4 58,6 

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 11 72,7 27,3 

màster universitari en Química Sostenible (Pla de 2013) 4 50,0 50,0 

Màster universitari en Química Teòrica i Modernització 
Computacional 

1 0 100,0 

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 4 33,3 66,6 

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013) 17 5,9 94,1 

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades (Pla de 2013) 

7 14,3 85,7 

Màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologia 
Geoespacial (Pla de 2013) 

32 15,6 84,4 

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 255 78,8 21,2 

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 10 100 0 

Màster universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 
2013) 

26 69,2 30,8 

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 15 66,6 33,3 

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla 
de 2014) 

29 89,6 10,4 

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans 

10 100 0 

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A 
distància) 

22 68,2 31,8 
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Màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) 
(Presencial) 

32 71,8 28,2 

Màster universitari en Psicologia General Sanitària 33 84,8 15,2 

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i 
Neuropsicologia 

27 74,1 25,9 

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut 
Mental Comunitària 

51 80,4 19,6 

Totals   1309 64,3 35,7 

Font: Servei d’Estudiants de l’UJI. Elaboració pròpia 

 

 
Figura 13. Percentatge Estudiants Màster per centre i sexe 2010 

De: El Servei d’Estudiants de l’UJI elaborat per Unitat d’Igualtat 2015 
 

Comparant aquesta matrícula amb la de 2010, tenint en compte la creació de la Facultat 

de Ciències de la Salut, s’observen els canvis següents: a l’ESTCE s’incrementa la 

participació masculina; a la FCJE, augmenta en tres punts percentuals el percentatge 

femení en els màsters organitzats per aquest centre; al contrari, la FCHS, compta amb 

un dos per cent més d’estudiants homes i, finalment, l’acabada de crear FCS, que 

manté, com en el cas dels graus, un percentatge més alt de dones.  

Respecte als continguts dels màsters, a l’UJI hi ha dos màsters en estudis de gènere. El 

màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat està inclòs en la FCJE, 

mentre que el màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de 
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Gènere i Ciutadania, depèn de la FCHS. Entre els dos màsters sumen un total de 90 

estudiants, dels quals el 90% són dones i el 10% homes. 

El gènere és transversal en alguns dels màsters que s’imparteixen a l’UJI, els quals 

imparteixen alguna assignatura relacionada amb el gènere. 

Taula 4. 
Màsters universitaris amb assignatures de gènere (2010-2014) 
Títol Assignatures 

Màster universitari en Estudis Internacionals 
de Pau, Conflictes i Desenvolupament 

Pau i Gènere (6 crèdits, optativa) 

Màster universitari en Ètica i Democràcia Teoria Política Feminista (5 crèdits, optativa) 

Màster universitari en Història i Identitats 
Hispàniques en la Mediterrània Occidental 
(Segles XV-XIX) 

Història, Cultura i Gènere: del Barroc a la 
Il·lustració (3 crèdits, optativa) 

Màster universitari en el Sistema de Justícia 
Penal 

La Violència de Gènere: Tractament Jurídic 

Màster universitari en Sostenibilitat i 
Responsabilitat Social Corporativa 

El Gènere en la Conciliació de la Vida 
Laboral i Familiar, la Discapacitat i la 
Immigració (5 crèdits, optativa) 

Màster universitari en Intervenció i Mediació 
Familiar 

Promoció de la Igualtat i Violència de Gènere 
(3 crèdits, optativa) 

Màster de Cooperació al Desenvolupament  
(en línia) 

Gènere i Cooperació 

Màster de Cooperació al Desenvolupament 
(presencial). Especialitat Ajuda Humanitària 

Gènere i Ajuda Humanitària (1 crèdit) 

Màster en Gestió i Promoció del 
Desenvolupament Local. 

Gènere i Desenvolupament Local (1 crèdit) 

Font: Servei d’Estudiants de l’UJI. Elaboració pròpia 

No hi ha cap màster a l’Escola amb el gènere com a transversal. Les assignatures 

incloses en els màsters al·ludits són totes optatives i en la seua implementació és molt 

important la presència d’algun professor o professora amb interès en els estudis de 

gènere.  

 

4.1.4. Estudis de doctorat 

En el diagnòstic de 2009-2010, l’UJI comptava amb 257 estudiants matriculats, dels 

quals el 53,3% eren dones i el 46,7% eren homes (vegeu la figura 14). 
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Figura 14. Percentatge d’alumnat matriculat en estudis doctorat per sexe (2009-2010) 
Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 

d’Igualtat, 2015 
 

En el curs 2014-2015, el nombre total de persones matriculades en doctorat de l’UJI era 

520 homes i 613 dones. Aquesta xifra correspon a l’alumnat matriculat en tots els 

programes de doctorat de la Universitat i que estan en procés d’extinció (RD 778/1998, 

RD 52/2005 i RD 1393/2007) (vegeu la figura 15). 

 
Figura 15.  Percentatge d’alumnat matriculat en estudis de doctorat per sexe (2014-2015) 

Font: Informació proporcionada pel Servei d’Estudiants de l’UJI i elaborada per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

El Decret 27/2014, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOCV 17/02/2014), va 

aprovar la creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I. 
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El curs 2014-2015, l’Escola de Doctorat de l’UJI compta amb 17 programes de doctorat 

segons el RD 99/2011 i un total de 294 de persones matriculades, de les quals el 52,7% 

són homes i el 42,3% són dones. 

En la taula 5 es pot veure la distribució per sexe de l’alumnat de doctorat matriculat en 

els programes de doctorat dels quatre centres de la Universitat. 

Taula 5. 
Alumnat de doctorat matriculat a la Universitat Jaume I per centres. (2014-2015) 

Centre Dones % Homes % 

ESTCE 34,3 65,7 

FCJE 36,8 63,2 

FCHS 59,1 40,9 

FCS 70,9 29,1 

Total 47,3 52,7 

Font: Escola de Doctorat de l’UJI. Elaboració pròpia 

En la taula 6, s’evidencia la composició de cada un dels programes de doctorat per sexe 

i centre. 

Taula 6. 
Programes de doctorat en l’ESTCE 
Programa de Doctorat Dones % Homes % Total 

Programa de Doctorat en Informàtica 18,2 81,8 11 

Programa de Doctorat en Ciències 39,3 60,7 56 

Programa de Doctorat en Tecnologies Industrials i 
Materials 

35,3 64,7 34 

Programa de Doctorat en Química Sostenible 0 100 3 

Programa de Doctorat en Química Teòrica i 
Modelització Computacional 

0 100 1 

Totals 34,3 65,7 105 

Font: Escola de Doctorat de l’UJI. Elaboració pròpia 

En la taula 7, s’observa la distribució de l’alumnat matriculat al programa de doctorat en 

la FCJE. 

Taula 7. 

Programes de doctorat en la FCJE 

Programa de Doctorat Dones % Homes % Total 

Programa de Doctorat en Economia i Empresa 37,8 62,2 37 

Programa de Doctorat en Dret 26,3 73,7 19 

Programa de Doctorat en Desenvolupament Local i 
Cooperació Internacional 

33,3 66,6 9 

Programa de Doctorat en Màrqueting 100 0 3 

Totals 36,8 63,2 68 

Font: Escola de Doctorat de l’UJI. Elaboració pròpia 

En la taula 8, s’observa la distribució de l’alumnat matriculat al programa de doctorat en 

la FCHS. 
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Taula 8. 
Programes de doctorat en la FCHS 
Programa de Doctorat en Història I Estudis 
Contemporanis 

50 50 8 

Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, 
Literatura i Traducció 

66,6 33,3 21 

Programa de Doctorat en Ètica i Democràcia 33,3 66,6 3 

Programa de Doctorat en Història de l’Art 50 50 6 

Programa de Doctorat en Estudis Internacionals de 
Pau, Conflictes i Desenvolupament 

52,4 47,6 21 

Programa de Doctorat en Estudis Interdisciplinaris 
de Gènere 

85,7 14,3 7 

Totals 59,1 40,9 66 

Font: Escola de Doctorat de l’UJI. Elaboració pròpia 

En la taula 9, s’observa la distribució de l’alumnat matriculat al programa de doctorat en 

la FCS. 

Taula 9. 
Programes de doctorat en la FCS 
Programa de Doctorat Dones % Homes % Total 

Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria  75 25 28 

Programa de Doctorat en Psicologia 66,6 33,3 27 

Totals 70,9 29,1 55 

Font: Escola de Doctorat de l’UJI. Elaboració pròpia 

En els paràgrafs anteriors es constata que si bé en el conjunt de la matrícula de doctorat 

en el curs 2014-2015 hi ha una presència més elevada de dones que d’homes (54% 

dones i 46% homes), pel que fa a la matrícula en els programes de nova creació, 

vinculats al RD 99/2011, s’ha incrementat el percentatge masculí.  

 

4.2 Plantilla de la Universitat Jaume I (PAS i PDI) 

4.2.1. Estructura i organització 

La Universitat Jaume I a l’inici del curs 2013-20145 comptava amb un total de 1.946 

persones en la plantilla6 de personal, de les quals 1.329 pertanyen al col·lectiu de 

personal docent i investigador i 617 al personal d’administració i serveis. 

En la taula 10 s’observa la distribució del personal de l’UJI per col·lectiu i sexe. 

 

 

 
                                                 
5 A data d’1 d’octubre  de 2014 
6 S’inclou ací el personal d’administració i serveis (PAS) i el personal dopcent i investigador (PDI) 
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Taula 10. 
Distribució del personal de l’UJI per col·lectiu i sexe (2013-2014) 

 Total Dones (%) Homes (%) 

PDI 1329 43,5% 56,5% 

PAS 617 59% 41% 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat 

 

Comparant aquestes dades amb el Diagnòstic de 20097 es conclou que el PDI ha 

incrementat la seua proporció en el total de la plantilla de la Universitat entre les dues 

dates contemplades. 

 
Figura 16.  Percentatge de la plantilla de l’UJI per col·lectius 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Respecte a la distribució per sexes, s’ha incrementat la proporció de dones en la 

plantilla de la Universitat entre les dues dates assenyalades (vegeu la figura 17). 

                                                 
7Para més informació es pot consultar la pàgina web de la Unitat d’Igualtat de l’UJI.  
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Figura 17.  Percentatge de la plantilla de l’UJI per sexes 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

A continuació exposem amb més detall les característiques de cada un d’aquests 

col·lectius, centrant-nos en quatre variables: l’edat, el sexe, la categoria professional i el 

centre del campus de l’UJI on s’ubiquen. Amb això, es pretén proporcionar una 

descripció de la situació de la plantilla de l’UJI que ens ajude, aplicant la perspectiva de 

gènere, a aconseguir una major equitat entre dones i homes. 

 

4.2.2. El personal d’administració i serveis (PAS) 

La distribució per sexe de les 617 persones que integren aquest col·lectiu en data 1 

d’octubre de 2013 és la següent: 365 dones (59%) i 252 homes (41%).  

El PAS en la Universitat Jaume I inclou, doncs, un nombre més elevat de dones que 

d’homes, si bé la proporció entra dins dels límits considerats com a equitatius i se situa 

en una proporció semblant a la resta d’universitats públiques a Espanya, que és del 

59,2% en aquest mateix curs (Datos básicos del sistema universitario español, 2013). 

 A continuació exposarem dades del PAS examinant els següents aspectes, que 

encreuarem sempre amb la variable sexe: en primer lloc, la relació jurídica que vincula 

el personal del PAS amb la Universitat Jaume I; en segon lloc, el nivell jeràrquic i el 

sistema de classificació professional del PAS; en tercer lloc, la ubicació del PAS en 
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l’estructura organitzativa de la Universitat; i, finalment, l’edat dels treballadors i les 

treballadores del PAS. 

El personal del PAS segons sexe i relació jurídica amb l’UJI 

El PAS es vincula jurídicament a l’UJI mitjançant tres tipus de relació: el de funcionari de 

carrera, el de funcionari interí i el de personal laboral eventual. 

El tipus de relació és important, ja que en temes com la conciliació entre la vida laboral i 

familiar dóna lloc a l’aplicació d’una legislació. 

La taula 11 mostra la distribució del PAS segons la seua relació laboral: 

Taula 11.  
Distribució del PAS segons vinculació laboral amb l’UJI en 2013 

 Funcionariat de 
carrera % 

Funcionariat interí 
% 

Personal laboral % 

Dones 58,5 66,4 56,6 

Homes 41,5 33,6 43,4 

Total 441 116 60 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015  

 

Vegem en els gràfics següents, la distribució del PAS segons relació laboral i sexe 

(vegeu la figura 18) 

 
Figura 18. Distribució del PAS segons vinculació laboral amb l’UJI en 2013 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 
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Com s’observa en el gràfic, el tipus de vincle jurídic que més predomina a l’UJI és el de 

funcionari de carrera. Vegem en el següent gràfic, les diferències per sexe (vegeu la 

figura 19) 

 
Figura 19. Distribució del PAS segons vinculació laboral amb l’UJI en 2013 per sexe 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

La diferència per sexes més notable es produeix en el funcionariat interí (66,4% enfront 

de 33,6%), on el nombre de dones duplica el d’homes. La distància menor entre els 

sexes quant al tipus de vincle laboral amb la Universitat es dóna en el personal laboral, 

amb una diferència de 13 punts percentuals. 

Comparant dades respecte del diagnòstic de 2009, el personal funcionari no ha 

incrementat la seua proporció com a conseqüència de la paralització de les 

convocatòries d’ocupació pública en el conjunt de les administracions espanyoles.  

Classificació professional del PAS per sexe 

Com hem comentat anteriorment, el PAS de la Universitat està feminitzat. La taula 

següent mostra la distribució per categories laborals i per sexe. El seu objectiu és 

conèixer si es produeix algun tipus de segregació vertical entre els sexes que supose, 

en última instància, desigualtat (vegeu la taula 12) 
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Taula 12.  
Distribució del PAS per categoria i sexe en 20138 

 Total Dones % Homes % 

A1 amb direcció 30 40.3 59.7 

A1 sense direcció 82 52.5 47.5 

A2 amb direcció 2 100  
A2 sense direcció  90 58.1 41.9 

B 3 100  
C1 amb direcció 57 66.1 33.9 

C1 sense direcció 280 58.8 41.2 

C2 sense direcció 73 60 40 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

En el següent gràfic (vegeu la figura 20) s’observen amb més claredat les diferències 

per sexe en les distintes categories. 

 
Figura 20. Distribució del PAS per categoria i sexe (2013) 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

La proporció existent en el conjunt del PAS favorable a les dones s’inverteix en el grup 

A1 amb direcció. En aquest grup els homes ocupen el 60% dels llocs corresponents als 

nivells més alts dels serveis de la Universitat. La resta de categories es caracteritza per 

tenir una  proporció més elevada de dones. 

                                                 
8 L’Art 76 de La Llei 7/2007, 12 d’Abril EBEP, “Grups de classificació professional del personal funcionari de carrera”: el 

Grup A per al qual s’exigeix títol universitari i que al seu torn se subdivideix en A1 ( que realitza funcions de 

responsabilitat) i l’A2 que no les realitza; el Grup B, per al qual s’exigeix estar en possessió del títol de tècnic superior i el 

Grup C, subdividit en C1 (títol de batxiller o tècnic) i C2 (títol de graduat en educació secundària obligatòria). L’article 77 

de la mateixa llei, indica que el personal laboral es classificarà de conformitat amb la legislació laboral. 
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Es produeix, com veurem posteriorment per a les càtedres en el PDI, el denominat 

sostre de vidre que perjudica clarament les dones en els llocs més alts de la jerarquia 

administrativa en la Universitat, en aquest cas, en el grup A1 amb direcció. 

El fet de la feminització del sector de l’administració en la Universitat és semblant al que 

ocorre en altres àmbits de l’administració pública. Ara bé, i com va assenyalar Fenollosa 

(1992), la distribució piramidal que dóna compte de la posició laboral diferenciada del 

personal d’administració i serveis, és ocupada en els estrats superiors pels homes, 

mentre  que en els estrats mitjans i inferiors, s’incorporen majoritàriament les dones.  

Així, les ocupacions amb menor qualificació, segons la catalogació corresponent, i 

comparativament, pitjor remunerades, amb menor prestigi i més allunyades de l’exercici 

del poder, presenten una marcada feminització. Tendència que queda patent en la taula 

i gràfic que es mostra a continuació.  

Comparant 2009 amb 2013, s’ha incrementat la participació masculina del PAS de l’UJI 

en quasi tres punts percentuals; en 2009, la proporció d’homes era del 45,9% i la de 

dones, del 54,1%. 

Distribució del PAS en l’estructura organitzativa de l’UJI 

En l’estructura organitzativa de l’UJI (Diagnòstic, 2009), el PAS s’ubica en dos nivells: 

en primer lloc, els òrgans de govern, administració i representació d’acord amb els 

Estatuts de l’UJI (2003, 2010) comprenent cada un d’aquests àmbits òrgans 

unipersonals i òrgans col·legiats; i, en segon lloc, la distribució funcional de les unitats 

organitzatives de la Universitat, estructurades en facultats i escoles tècniques, 

departaments, instituts d’investigació i altres centres i estructures creats per a la 

realització de funcions docents, activitats de caràcter científic, tècnic, artístic o de 

prestació de serveis. Així mateix, els serveis universitaris són unitats específiques de 

suport per al desenvolupament de les activitats de la Universitat en compliment dels 

seus objectius. 

La taula 13 inclou la distribució del PAS per sexe entre els distints centres i serveis de la 

Universitat en l’actualitat. Tenint en compte els canvis realitzats tant en els centres com 

en els serveis, ens referirem exclusivament a la situació en 2013, atesa la dificultat per a 

realitzar comparacions a causa de l’increment del nombre de centres i de nous serveis 

des de 1991 fins a l’actualitat. 
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Taula 13.  
Distribució del PAS per centres i serveis 2013 

 Total  Dones % Homes % 

Biblioteca 39 71,8 28,2 

Càtedra UNESCO 3 66,6 33,3 

Centre d’Estudis de Postgrau i Formació 
Continuada 

3 100  

Consell Social  3 66,6 33,3 

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals 273 57,9 42,1 

Edifici Investigació I. Mòdul I 6 66,6 33,3 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 

136 54,4 45,6 

Facultat de Ciències de la Salut 29 62,1 37,9 

Facultat de Ciències Humanes i Socials 43 67,4 32,6 

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 

28 57,1 42,9 

Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica 
Agustín Escardino 

3 66,6 33,3 

Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
i Solidaritat 

7 71,4 28,6 

Oficina de Relacions Internacionals 8 50 50 

Oficina d’Inserció Professional i Estades en 
Pràctiques 

9 88,8 11,1 

Servei d’Esports 26 42,3 57,7 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

La taula indica que tots els serveis presenten una clara feminització, excepte el Servei 

d’Esports. Ara bé, en les taules següents s’observa la distribució de cada una de les 

categories laborals per centres i serveis tenint en compte la perspectiva vertical o 

jeràrquica i l’horitzontal. 

Taula 14.  
Distribució del grup A1 amb direcció per centres o serveis; distribució del grup A1 amb 
direcció per centres o serveis 

 Total Dones % Homes % 

Biblioteca 2 50 50 

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals 18 34,6 65,4 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 

4 75 25 

Facultat de Ciències Humanes i Socials 2 50 50 

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 

2 100  

Consell Social 1  100 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 
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Com es veu en la taula 14, la representació més alta del Grup A1 amb direcció s’ubica a 

l’edifici del Rectorat amb una majoritària representació masculina; no obstant això, a 

l’Escola, es manifesta una major feminització. 

Taula 15. 
Distribució Grup A1 Sense direcció per centres 

 Total  Dones % Homes % 

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals 34 41,2 58,8 

Edifici Investigació I. Mòdul I 4 75 25 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 

20 40 60 

Facultat de Ciències de la Salut 9 66.6 33.3 

Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica 
Agustín Escardino 

1 100  

Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
i Solidaritat 

1  100 

Oficina d’Inserció Professional i Estades en 
Pràctiques 

4 75 25 

Oficina de Relacions Internacionals 3 100  
Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

En aquesta categoria és més alta la presència de les dones, si bé i d’acord amb les 

dades presentades, la presència d’homes és major a l’edifici del Rectorat i a l’Escola de 

Tecnologia. L’explicació pot trobar-se tant en el fet que a l’edifici del Rectorat s’ubiquen 

els òrgans de direcció de la Universitat i que l’Escola és «territori masculinitzat» com 

veurem també posteriorment per al PDI. 

Taula 16.  
Distribució del grup A2 amb direcció per centres 

 Total Dones % Homes % 

Càtedra UNESCO 1 100  
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals 1 100  
Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 
Taula 17.  
Distribució del grup A2 sense direcció per centres 

 Total Dones % Homes % 

Biblioteca 6 100  
Centre d’Estudis de Postgrau i Formació 
Continuada 

1 100  

Edifici de Rectorat i  Serveis Centrals 49 58,8 41,2 

Edifici Investigació I. Mòdul I 1  100 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 

23 43,5 56,5 

Facultat de Ciències de la Salut 1 100  
Facultat de Ciències Humanes i Socials 3 33,3 66,6 
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Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 

2 100  

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat 

5 80 20 

Oficina d’Inserció Professional i Estades en 
Pràctiques 

2 100  

Servei d’Esports 4  100 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

En aquest grup s’inclouen llocs de treball que exigeixen una qualificació universitària 

però sense tenir responsabilitat de direcció i, encara que majoritàriament predominen 

les dones en el conjunt dels centres, a l’Escola i a la Facultat de Ciències Humanes i 

Socials, els homes tenen una representació més elevada (vegeu la taula 17). 

Taula 18.  
Distribució del grup B per centres 

 Total Dones % homes % 

Facultat de Ciències de la Salut 3 100  
Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Si bé el cent per cent del grup B està ocupat per dones, aquest fet no és molt 

representatiu, ja que són només tres les persones així classificades. Aquest col·lectiu 

respon a l’anterior grup B, en la classificació anterior, que inclou  diplomats i 

diplomades, categoria que ja no existeix en l’actualitat atès que l’estudiantat universitari 

té actualment la categoria de graduats/graduades quan es titulen a la universitat (vegeu 

la taula 18). 

Taula 19.  
Distribució del grup C1 amb direcció per centres 

 Total Dones % Homes % 

Biblioteca 1 100  
Centre d’Estudis de Postgrau i Formació 
Continuada 

1 100  

Consell Social 1 100  
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals 39 63,7 36,3 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 

6 100  

Facultat de Ciències de la Salut 1 100  
Facultat de Ciències Humanes i Socials 4 100  
Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 

4 50 50 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 
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Tant el grup C amb direcció com el grup C sense direcció estan clarament feminitzats en 

pràcticament tots els centres, i és l’Edifici de Rectorat on hi ha un nombre més gran de 

PAS d’aquesta categoria i on la proporció d’homes és major que en la resta de centres 

(vegeu la taula 19). 

Taula 20.  
Distribució del grup C1 sense direcció per centres 

 Total Dones % homes % 

Biblioteca 16 62,5 37,5 

Càtedra UNESCO 2 50 50 

Centre d’Estudis de Postgrau i Formació 
Continuada 

1 100  

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals 110 40 60 

Edifici Investigació I. Mòdul I 1 100  
Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 

72 54,8 45,2 

Facultat de Ciències de la Salut 12 50 50 

Facultat de Ciències Humanes i Socials 27 74,1 25,9 

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 

15 53,3 46,6 

Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica 
Agustín Escardino 

1 100  

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat 

1 100  

Oficina de Relacions Internacionals 4 50 50 

Oficina d’Inserció Professional i Estades en 
Pràctiques 

3 100  

Servei d’Esports 4 50 50 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

El grup C1 sense direcció és el més nombrós dins del PAS, amb 280 persones, de les 

quals el 58,8% són dones. La seua presència és majoritària en tots els centres excepte 

a l’Edifici del Rectorat, en què la participació és del 60% masculina, superant la 

femenina (vegeu la taula 20). 

Taula 21.  
Distribució del C2 sense direcció per centres  

 Total Dones % Homes % 

Biblioteca 14 71,4 28,6 

Consell Social  1 100  
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals 18 85,7 14,3 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 

11 70 30 

Facultat de Ciències de la Salut 3 33,3 66,6 

Facultat de Ciències Humanes i Socials 7 42,8 57,2 

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 

5 40 60 
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Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica 
Agustín Escardino 

1  100 

Servei d’Esports 19 47,4 52,6 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Aquest últim grup presenta una heterogeneïtat en el seu repartiment segons sexe: les 

tres facultats, l’Institut de Tecnologia Ceràmica i el Servei d’Esports, mostren una major 

representació masculina; no obstant això, en centres habitualment masculinitzats com el 

Rectorat i l’Escola, la proporció femenina és més elevada. 

Per a concloure aquest apartat relacionat amb l’estructura organitzativa de la Universitat 

en relació amb el sexe, exposem la següent taula que inclou informació dels cinc 

centres més nombrosos a l’UJI: els quatre centres relacionats amb l’activitat docent i 

l’Edifici de Rectorat, en el qual s’ubiquen els òrgans de govern i administració de l’UJI. 

Taula 22.  
Distribució del PAS per centres i sexe 2013 

 Total Dones % Homes % 

Rectorat 272 58,8 41,2 

ESTCE 136 54,2 44,8 

FCS 29 62,1 37,1 

FCHS 43 67,5 32,5 

FCJE 28 57,2 42,8 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Si bé tots els centres enumerats tenen una major proporció femenina, uns en tenen més 

que altres. Així, la més feminitzada és la FCHS, on la diferència entre dones i homes del 

PAS és de 37 punts percentuals; segueix la FCS, amb 35 punts. En sentit invers, les 

més equilibrades són l’Escola, amb només deu punts de diferència, seguida de la FCJE. 

El Rectorat manté una distància de 17 punts en la proporció entre els sexes, favorable 

també a les dones. 

Ara bé, i tal com ja hem apuntat amb anterioritat, els llocs de nivell més alt estan 

ocupats principalment per homes. 

En els centres de serveis, com ara la Càtedra Unesco, el Centre d’Estudis de Postgrau, 

l’Oficina de Cooperació, l’Oficina de Relacions Internacionals, l’Oficina d’Inserció 

Professional i Estades en Pràctiques, tenen també majoria de dones. Només el Servei 

d’Esports inclou més homes que dones, si bé en una diferència ínfima, 15 homes i 12 

dones. 
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El PAS per grups d’edat i sexe 

A continuació incloem informació sobre l’edat del PAS de l’UJI, en considerar que l’edat 

és una variable explicativa de la màxima importància per al nostre estudi sobre la 

conciliació entre la vida familiar i laboral, ja que les necessitats respecte d’això varien en 

funció del cicle vital en què es trobe el treballador o treballadora i això, en última 

instància, està relacionat amb l’edat (vegeu la taula 23 i la figura 22). 

 
Taula 23.  
El PAS per grups d’edat en 2013   

 Total  Dones % Homes % 

Menys 30 anys 32 53,1 46,9 

31-40 anys 243 54,3 45,7 

41-50  267 61,8 38,2 

+ 51 anys 75 58,6 41,3 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 
 

 
Figura 21. Distribució del PAS per grups d’edat  

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la 
Unitat d’Igualtat, 2015 

 

Les dades ens indiquen que el 87,8% del PAS en la Universitat Jaume I té menys de 50 

anys i que el 82,6% té entre 30 i 50 anys. Considerem, doncs, que en el seu conjunt, és 

una població jove (vegeu la figura 22).  
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Figura 22. Grups d’edat per sexe en 2013 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la 
Unitat d’Igualtat, 2015 

 

Respecte a la distribució per sexe i grups d’edat, els grups més feminitzats són els de 

més edat, és a dir, els de més de 40 anys, mentre que els homes tenen més presència 

en els grups més joves. 

Crida l’atenció que només hi haja 32 persones amb una edat inferior a 30 anys, en una 

situació pràcticament equilibrada entre dones i homes. El fet mostra el retard en la 

incorporació al mercat laboral de les noves generacions i el fre en la creació d’ocupació 

públic a causa dels retalls recents relacionats amb la crisi econòmica des de 2008. 

D’altra banda, i des d’una altra lectura, com es veu en la figura 21, de les 352 dones 

PAS de l’UJI, el 4,8% tenen menys de 30 anys; el 37,5% tenen entre 31 i 40 anys; el 

46,9% es troben en el grup d’edat entre els 41 i els 50 anys i l’11,7% tenen més de 51 

anys. 
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Figura 23. Dones per grups d’edat  

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la 
Unitat d’Igualtat, 2015 

 

Per a concloure, ens interessava conèixer els cursos organitzats des de la Unitat 

d’Igualtat i vinculats a distintes accions del Pla d’igualtat que inclogueren formació en 

perspectiva de gènere, així com el nombre total de persones matriculades (vegeu la 

taula 24). 

 
Taula 24.  
Cursos en Igualtat. Presència d’homes i dones PAS   
TÍTOL CURS DONA HOME TOTAL 

La igualtat com a criteri de qualitat en els 
processos d’administració i serveis 
(Introducció) 

9/10 10 1 11 

Formació bàsica en matèria d’igualtat de 
dones i homes (1a edició) 

10/11 25 4 29 

Formació bàsica en matèria d’igualtat de 
dones i homes (2a edició) 

11/12 13 5 18 

Formació bàsica en matèria d’igualtat de 
dones i homes (1a edició) 

11/12 10 8 18 

Formació bàsica en matèria d’igualtat de 
dones i homes (2a edició) 

12/13 11 2 13 

Formació bàsica en matèria d’igualtat de 
dones i homes (1a edició) 

13/14 3 3 6 

Comunicació inclusiva 14/15 9 2 11 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 



Avaluació I Pla Igualtat UJI 2010-2014 43 
 

En la taula 25 s’inclou el curs organitzat des de Formació de Recursos Humans a 

proposta de la Unitat d’Igualtat i dirigit al personal directiu de la Universitat, en aquest 

cas PDI i PAS.  

 
Taula 25.  
Cursos en Igualtat. Presència d’homes i dones directius  
TÍTOL CURS DONA HOME TOTAL 

Presentació del "Protocol per a la Detecció, 
Prevenció i Actuació en els Supòsits 
d’Assetjament Laboral, Assetjament Sexual i 
Assetjament per Raó de Sexe a la Universitat 
Jaume I de Castelló 

13/14 10 6 16 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 

d’Igualtat, 2015 

 

4.2.3 El personal docent i investigador de la Universitat (PDI) 

L’UJI comptava a data 1 d’octubre de 2013 amb un total de 1.329 persones del col·lectiu 

de PDI, de les quals,1.321 estan distribuïdes en quatre centres: la Facultat de Ciències 

Humanes i Socials (FCHS), la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE), la 

Facultat de Ciències de la Salut (FCS), creada en 2011, i l’Escola Superior de 

Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). Les 8 restants s’ubiquen en l’Institut 

Ceràmic i en l’Edifici d’Investigació. 

Com s’observa en la figura 24, dels 1.329 PDI, el 43,5% són dones i el 56,5% són 

homes, per la qual cosa pot dir-se que la Universitat és equitativa en allò que s’ha referit 

a la distribució entre els sexes, superant a la mitjana estatal, situada en un 38,8% de 

dones per al curs 2013-2014 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 

S’observa així, una sostinguda tendència a l’alça cap a una major presència femenina 

en la Universitat, si bé encara hi ha diferències (Unidad de Mujeres y Ciencia, 2013).  
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Figura 24. PDI per sexe (curs 2013-2014)  
Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la 

Unitat d’Igualtat, 2015 
 

En el diagnòstic de 2009, elaborat abans de la redacció del I Pla d’Igualtat, la proporció 

era de 60,5% homes i 39,5% dones. 

En la figura 25 s’observa el canvi que s’ha esdevingut en la proporció de dones i homes 

en el PDI de l’UJI entre les dues dates considerades. 

 
Figura 25. Estructura organitzativa (curs 2009-2014) 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la 
Unitat d’Igualtat, 2015 



Avaluació I Pla Igualtat UJI 2010-2014 45 
 

L’estructura organitzativa de l’UJI es diversifica per al PDI en dos nivells. D’una 

banda, en els òrgans de govern i representació i d’una altra, en l’organització funcional, 

és a dir, en les diferents activitats que es realitzen a la Universitat, com ara els àmbits 

docents, investigadors i de serveis (Diagnòstic 2009). 

Els òrgans de govern, administració i representació s’estructuren d’acord amb els 

Estatuts de l’UJI, en òrgans d’àmbit general i en òrgans d’àmbit particular. Cada un 

d’aquests àmbits comprèn òrgans unipersonals i òrgans col·legiats. 

La distribució funcional de les unitats organitzatives de l’UJI s’estructura en facultats i 

escoles tècniques superiors, departaments, instituts d’investigació i en altres centres i 

estructures. En aquest sentit, la Universitat, fent ús de la seua autonomia organitzativa, 

pot crear o adscriure centres per a la realització de funcions docents, d’activitats de 

caràcter científic, tècnic, artístic o de prestació de serveis. 

A continuació ens referirem en primer lloc a la distribució funcional del PDI en 

centres; en segon lloc, exposarem la distribució del PDI per categories professionals; en 

tercer lloc, ens centrarem en la distribució per edat del PDI; en quart lloc, coneixerem la 

distribució dels llocs de direcció assumits pel PDI segons el sexe; en cinquè lloc, 

comentarem la realització de la investigació del PDI per sexe i, en últim lloc, exposarem 

els cursos de formació amb perspectiva de gènere organitzats per la Unitat d’Igualtat en 

què ha participat el PDI. 

Distribució del PDI per sexe i centres  

Ens referim en primer lloc a la distribució funcional o segregació horitzontal, la qual 

ens indica la distribució del PDI per sexes en els quatre centres en què està organitzada 

la Universitat.  

En la taula 26 es mostra el repartiment del PDI per centre i per sexe i la diferent 

distribució que en relació als sexes tenen els centres: 

Taula 26.  
Distribució PDI per centre i sexe en 2014 

 Total Dones % Homes % 

ESTCE 502 31,4 68,6 

FCHS 349 51,0 49,0 

FCJE 268 43,3 56,7 

FCS 202 60,1 39,9 

Total 1321 43,5 56,5 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 
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La facultat més igualitària és la de Ciències Humanes i Socials (FCHS), pràcticament 

amb una distribució simètrica entre dones i homes. Li segueix la Facultat de Ciències 

Jurídiques i Econòmiques (FCJE), situada també en la proporció equilibrada, semblant a 

la de la Universitat en general. Finalment, trobem dos centres amb distribucions 

segregades: l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), amb 

una distribució clarament favorable als homes, i la Facultat de Ciències de la Salut 

(FCS), en la qual les dones són majoria, encara que està dins dels límits considerats 

com a equilibrades9 (Vegeu la figura 26). 

 

 
Figura 26. PDI per centre i sexe (curs 2013/2014) 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

L’anterior ens mostra la segregació horitzontal, és a dir, aquella que fa referència a la 

distribució per sexes en cada un dels centres; s’aguditza la segregació masculina a 

l’Escola i la segregació femenina a Ciències de la Salut. 

Si comparem aquests resultats amb els del curs 1991-1992, amb la posada en marxa de 

la Universitat, hi havia un clar predomini masculí en el professorat, ja que d’un total de 

236 professors i professores, dues terceres parts del PDI eren homes.  

En la figura 28, s’observa la distribució del PDI per centre i sexe en el diagnòstic de 

2009. 

                                                 
9 Es considera paritari quan la proporció entre els sexes està situada entre un 60/40. 
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Figura 27. PDI per centre i sexe (Diagnòstic de 2009) 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Si comparem les dades resultants del Diagnòstic de 2009 amb els obtinguts del 

Diagnòstic de 2014, s’observa que es manté la major proporció masculina a l’Escola i a 

la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, si bé amb un descens percentual dels 

homes i es produeix un canvi en la Facultat de Ciències Humanes i Socials en la qual 

s’ha incrementat la proporció de dones PDI, sent en l’actualitat superior al nombre 

d’homes PDI (vegeu la figura 28).  

 

 
Figura 28. PDI per centre i sexe en 2009 i 2014  

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 
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Des del Pla d’igualtat de l’UJI (2010-2014), s’han implementat accions per a combatre 

aquesta segregació, tant masculina com femenina, fruit d’estereotips de gèneres que 

des de la infància influeixen en les i els adolescents en la seua elecció cap a uns o 

altres tipus d’estudi. (Campanya “Enginyera... per què no?”. Acció 125 del I Pla d’igualtat 

de l’UJI). 

 

Categories professionals del PDI per sexe 

En aquest punt, presentem la distribució per categories professionals del PDI en 2013, 

la denominada segregació vertical, la comparem posteriorment amb la distribució 

obtinguda en el diagnòstic de 2009, tenint en compte els canvis en les categories 

professionals del professorat, molt més nombroses en el present per les distintes 

normatives reguladores de l’àmbit acadèmic que s’han anat aprovant entre els dos anys 

contemplats i que han variat les categories del PDI. 

Taula 27.  
Distribució PDI per categoria i sexe en el Diagnòstic de 2014 

 Total Dones % Homes % 

CU 118 20 80 

CEU 5 60 40 

TU 301 45.8 54.2 

TEU 39 41 59 

Contractat. Doctor/a 90 50 50 

Col·laborador/a 12 33.3 66.6 

Ajudant
10

 94 56.4 43.6 

Investigador/a 218 49.5 50.5 

Associat/a 442 40.5 59.5 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

La taula 27 mostra que hi ha simetria entre els sexes per categories, excepte en la de 

catedràtics i catedràtiques, on la segregació és molt evident, ja que hi ha 23 

catedràtiques d’un total de 118 membres d’aquesta categoria, la qual cosa suposa un 

20% de dones catedràtiques, proporció lleugerament inferior a la mitjana estatal, que és 

del 20,3% (Datos básicos del sistema universitario español, 2013). Es constata així, a 

pesar dels canvis succeïts en el conjunt de la societat i l’important creixement de la 

                                                 
10

 
En aquesta categoria s’inclouen els/les ajudants i els/les ajudants doctors/es 
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participació de les dones en l’àmbit universitari, la persistència de la discriminació en les 

categories superiors de la carrera acadèmica (Científicas en cifras, 2011). 

D’altra banda, tenint en compte la relació jurídica que vincula el personal en la 

Universitat, es verifica l’existència d’una proporció més elevada de personal funcionari 

masculí que femení excepte en la figura de les càtedres d’escola universitària.  

En figura 29 s’observa amb més claredat aquesta distribució. 

 
Figura 29. Distribució del PDI per categoria laboral en 2014  

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la 
Unitat d’Igualtat, 2015 

És a dir, pareix que hi ha un sostre de vidre que dificulta l’accés o promoció de les 

dones al nivell màxim de la carrera acadèmica, la càtedra, a pesar de l’increment tant 

d’estudiantes dones com de docents dones en els últims anys. 

En la literatura feminista acadèmica es defineix el sostre de vidre (glass ceiling) com 

aquell format per obstacles difícilment identificables que impedeixen les dones arribar a 

les posicions més altes en la jerarquia acadèmica universitària (Unidad de Mujeres y 

Ciencia, 2013). 

Respecte a la figura de titular d’universitat, si bé encara hi ha més homes, les 

proporcions entren dins de les proporcions considerades com a equilibrades. 

Ha de ressaltar-se que en la categoria d’investigador o investigadora la proporció és 

pràcticament semblant i es denota una tendència igualitària en el sentit que els que 

opten a una plaça d’investigador o investigadora competeixen generalment en funció 

dels seus currículums, la qual cosa indica que les dones són igual de capaces que els 
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seus companys i que la segregació vertical que posteriorment es produeix es deu més 

prompte a qüestions socials i de discriminació de gènere que a qüestions de capacitació 

i preparació d’elles per a qualsevol disciplina, incloent-hi l’Escola de Tecnologia i 

Ciències Experimentals, on la proporció de personal investigador és de 53,3% homes i 

46,6% dones, totalment allunyada de les proporcions que corresponen a les figures més 

consolidades. 

El denominat sostre de vidre s’aplica clarament en aquest cas: la proporció de dones 

investigadores i ajudants, és a dir aquelles que comencen la seua carrera docent i 

investigadora, és pràcticament semblant a la dels homes però, a mesura que 

s’ascendeix en la jerarquia acadèmica, la proporció de dones descendeix.  

Aquest fet va portar la investigadora Sandra Harding (1986) a preguntar-se per què les 

dones estan situades en els nivells d’inferior categoria, quins obstacles es troben en la 

seua carrera perquè eixint en el punt de partida en idèntica proporció que els homes, el 

punt d’arribada siga tan diferent i asimètric per a elles. 

L’autora respon a la seua pregunta referint-se a la doble càrrega de treball que les 

dones normalment realitzen, així com al denominat sostre de vidre, a què hem al·ludit 

en paràgrafs anteriors 

Respecte de la categoria d’associat i associada, la més nombrosa de la Universitat, la 

proporció és equilibrada, amb majoria d’homes. Les diferències entre els centres 

s’assemblen a les observades en l’anterior anàlisi: a l’Escola la proporció no és paritària 

(77,5% d’homes enfront de 22,5% de dones), a la Facultat de Ciències Jurídiques i 

Econòmiques i a la Facultat de Ciències Humanes i Socials la proporció és semblant i, 

finalment, a la Facultat de Ciències de la Salut la proporció és favorable a les dones, 

però sense arribar a la polarització que s’observa en l’Escola. 

Si comparem la distribució del PDI actual amb el que hi havia el 1991, quan es va crear 

la Universitat, les variacions són les següents (vegeu la taula 28): 

Taula 28.  
Distribució per sexe i categoria. 1991  

 Total Dones % Homes % 

CU 3  100 

CEU 5 20 80 

TU 37 18,9 81,1 

TUI 4 25 75 

TEU 47 55 45 

TEUI 105 34,3 65,7 
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Ajudant EU 4 25 75 

Associat/a 30 6,7 93,3 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

En 1991, i considerant que la Universitat s’estava posant en marxa, el nombre de 

càtedres era escàs; ara bé, les poques que hi havia, foren d’universitat o d’escola 

universitària, estaven ocupades per homes.  

El mateix passava amb els titulars d’universitat, categoria que ha experimentat un gran 

creixement tant en el seu nombre absolut com en la proporció de dones que hi 

pertanyen. Si en 1991 només el 20% dels TU eren dones, en 2013 tal com hem descrit 

en la taula anterior, el 45,84% són dones. 

És a dir, que en els vint-i-dos anys transcorreguts s’ha incrementat el nombre de dones 

titulars d’universitat en 25,84 punts, la qual cosa es podria considerar un èxit, si bé és a 

partir d’ací quan comencen a aparèixer les barreres ocultes, el sostre de vidre, 

manifestades en el fet que en la categoria superior, la càtedra, aquest equilibri ja no es 

contempla. 

La figura 30 ens permet observar els canvis succeïts entre 2009 i 2014. Les dues 

figures més masculinitzades es troben en les càtedres i en les d’associat i associada, i 

les més igualitàries són les de contractat i contractada, doctor i doctora i la d’ajudant. 

 

11
 

Figura 30. PDI per categoria en 2009 i 2014 
Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 

d’Igualtat, 2015 

                                                 
11 Inclou ajudant i ajudant doctor/a 
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Com hem pogut veure en els paràgrafs anteriors, l’UJI en els seus inicis era una 

universitat masculinitzada, aspecte que s’aguditzava encara més a l’Escola Superior de 

Tecnologia i Ciències Experimentals, així com a la Facultat de Ciències Jurídiques i 

Econòmiques. 

Atès que la segregació més elevada entre dones i homes es produeix en les càtedres, 

vegem la seua distribució per centres per a conèixer si dins de la segregació vertical 

assenyalada es produeix també una segregació horitzontal (vegeu la taula 29 i la figura 

31): 

Taula 29.  
Distribució de les càtedres per centres en 2014   

 Dones % Homes % 

FCHS 17,4 82,6 

FCJE 33,3 66,6 

FCS 36,4 63,6 

ESCTE 10,5 89,4 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

 
Figura 31. Càtedres per sexe i centre en 2014 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Comparant aquestes dades amb els de la taula 15, que inclou la distribució total del PDI 

per centres, és evident com en el cim de la carrera acadèmica les proporcions s’escoren 

en tots els centres cap als homes. En cap centre hi ha equilibri, ja que la proporció 
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d’homes catedràtics supera el 60% considerat com a límit. El centre més paritari 

respecte a les càtedres és la Facultat de Ciències de la Salut, la qual, segons s’ha 

comprovat, és també la més feminitzada dels quatre centres i la més recent a l’UJI. 

La segregació respecte a les dones s’aguditza a l’Escola Superior de Tecnologia i 

Ciències Experimentals on només el 10,5% de les càtedres està ocupat per dones; 

sorprèn, d’altra banda, que en una facultat com la de Ciències Humanes i Socials, la 

més paritària de tots els centres, l’asimetria en les càtedres siga tan cridanera. 

Contrastem les dades d’ocupació de les càtedres amb la informació sobre les figures 

d’ajudant i investigador/a, considerades com l’inici de la carrera acadèmica i 

investigadora en la universitat per a veure, tal com assenyalàvem en un paràgraf 

anterior, les diferències en la situació de partida i en la situació d’arribada. 

Taula 30.  
Distribució del personal ajudant i investigador en els centres en 2014 (%) 

 Ajudants % Investigadors/es % 

 Dones Homes Dones Homes 

FCHS 63,3 36,6 41,2 58,8 

FCJE 73,3 26,6 44,5 55,5 

FCS 66,6 33,3 68,9 31,1 

ESTCE 38,2 61,8 46,7 53,3 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Les dades indiquen una diferència important pel que fa a la variable sexe del personal 

ajudant i del personal investigador: en el primer predominen les dones excepte a 

l’Escola, que com ja sabem, és el centre més masculinitzat, mentre que en el segon, el 

personal investigador, predominen els homes, excepte en la FCS, el centre més 

feminitzat, que són les dones les que més representació tenen (vegeu la taula 30). 

En les figures 32 i 33 es reflecteix la proporció de dones i homes en les dues figures 

contemplades que permeten constatar la diferència entre l’una i l’altra. 
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Figura 32: Personal ajudant per sexe en 2014  

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

 
Figura 33. Personal investigador per sexe en 2014 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

L’aprovació del Reial decret llei 20/2011, de 30 desembre, de mesures urgents en 

matèria pressupostària va suposar la prohibició de noves incorporacions de personal en 

el sector públic. Aquest decret paralitza les convocatòries de personal funcionari en la 

universitat, i conseqüentment, la carrera acadèmica del professorat. No obstant això, el 

procés d’acreditació a les diferents figures acadèmiques d’acord amb la Llei orgànica 
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4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’universitats (LOMLOU), no s’ha parat. 

En les següents taules (31, 32 i 33) exposem els resultats de les acreditacions en 

aquests últims cinc anys pel que fa a les categories de contractat i contractada, doctor i 

doctora titular d’universitat i catedràtic i catedràtica. 

 
Taula 31.  
Acreditacions a places de contractat/ada doctor/a 

 Total Homes (%) Dones (%) 

2010 11 72,7 27,3 

2011 25 72,0 28,0 

2012 18 44,5 55,5 

2013 13 53,8 46,15 

2014 19 52,6 47,4 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

Taula 32.  
Acreditacions a titular d’universitat  

 Total Homes % Dones % 

2010 11 54,5 45,5 

2011 18 66 33 

2012 15 40 60 

2013 13 46,2 53,8 

2014 9 44,5 55,5 

Total 66 51,5 48,5 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

Taula 33.  
Acreditacions a catedràtic/a  

 Total Homes % Dones % 

2010 9 88,9 11,1 

2011 11 90,9 9,1 

2012 13 84,6 15,4 

2013 3 66,6 33,3 

2014 6 50 50 

Total 42 81 19 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Les figures permeten visualitzar millor l’evolució en les acreditacions dels professors i 

professores acreditats (vegeu la taula 33 i  les figures 34, 35 i 36). 
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Figura 34. Acreditació a contractat/ada doctor/a  

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

 
Figura 35. Acreditació a titular d’universitat 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 
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Figura 36. Acreditacions a càtedres  

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

Els resultats de les acreditacions són diferents dels resultats de les places consolidades 

de funcionariat on, per al cas concret de les càtedres, el percentatge de dones 

representava el 20%. També la proporció d’acreditacions a places de titular millora 

respecte a les places consolidades incrementant-se de forma notable la proporció de 

dones, que superen, en l’últim any contemplat, a les obtingudes pels homes. 

 

El PDI per grups d’edat i sexe 

En tercer lloc, farem una breu referència a l’edat del PDI de la Universitat, ja que 

considerem que s’ha produït un canvi generacional important respecte a les dones en 

relació amb els canvis legals, polítics i culturals i que sí això és correcte, també es 

veuran reflectits en la distribució per edats a la Universitat.  

A més, l’edat és una variable central en les necessitats i demandes respecte a la 

conciliació de la vida laboral i familiar (Alcañiz, 2014), per la qual cosa considerem 

imprescindible per al nostre estudi referir-nos a aquesta qüestió. 

En data 1 d’octubre de 201, el 76.8% de la plantilla de l’UJI tenia menys de 51 anys. En 

la figura 38 podem veure la distribució del PDI per grups d’edat. 
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Figura 37. PDI per grups d’edat  

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

En ser una universitat jove12, l’edat del PDI també ho és: en l’actualitat, el 76,8% del 

personal docent i investigador té menys de 51 anys. La franja d’edat més nombrosa és 

la de 41-50 anys, que representa quasi un 40% del total, i constitueix amb la franja de 

31-40 anys, el 67% del conjunt del PDI. 

La següent taula ens mostra la distribució del personal docent i investigador per grups 

d’edat i sexe. 

 
Taula 34.  
Distribució del PDI per edat i sexe 

 Total  Dones % Homes % 
Menys de 30 anys 128 64,8 35,2 
31-40 anys 373 49,1 50,9 
41-50 anys 514 43,9 56,1 
Més de 51 anys 306 30,1 69,9 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Les dades de l’anterior taula 34 es reflecteixen amb més claredat en el figura 38. 

                                                 
12 La Llei de creació de la Universitat Jaume I és de 19 de febrer de 1991, aprovada per les Corts Valencianes 
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Figura 38. Distribució del PDI per edat i sexe en 2014 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Els resultats exposats mostren una feminització en el grup de menys de 30 anys, que 

ocupen, en principi, places menys consolidades; el grup de 31 a 40 anys pot considerar-

se paritari; i, a partir dels 40 anys, la masculinització és notable, i s’aguditza a partir dels 

50 anys. 

El fet de la masculinització del PDI a partir dels 40 anys, tenint en compte que en anys 

anteriors la proporció és paritària o favorable a les dones, pot interpretar-se en relació 

amb el major pes que les dones tenen en les tasques domèstiques i d’atenció, 

especialment amb l’arribada de criatures, que fa que alentisquen o es dediquen amb 

menor intensitat a les tasques acadèmiques; i, en segon lloc, i en aquest cas per a 

aquelles dones de més de 50 anys, a la menor participació acadèmica de les dones 

d’aquesta generació com a conseqüència de la seua menor presència en l’educació 

superior i de la prioritat del rol tradicional de gènere femení, que adjudicava a les dones 

l’atenció de la família i les tasques domèstiques. 

Vegem a continuació si la distribució per grups d’edat i sexe és igual en tots els centres 

o hi ha diferències. 
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Taula 35. 
Distribució del PDI per edat, sexe i centre (Diagnòstic 2014). (Verticals) 

 Menys de 30 
anys % 

31-40 anys % 41-50 anys % Més de 51 anys 
% 

 Dona  Home Dona Home Dona Home Dona Home 

ESCTE 43,3 75,5 30,5 53,2 25,6 49,6 15,2 27,6 

FCHS 25,3 6,6 33,3 20,0 27,9 19,4 44,5 31,7 

FCJE 9,6 13,3 18,6 12,7 26,1 24,3 16,3 24,7 

FCS 21,7 4,4 18,0 14,2 20,3 6,6 23,9 15,9 

Total 83 45 183 190 226 288 92 214 

Total 128 373 514 306 

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

Les persones de menys de 30 anys tenen més presència a l’Escola, són majoria dones i 

la distribució per centres és semblant a la de la resta de grups: més proporció d’homes a 

l’Escola i a la  FCJE i més presència de dones a la FCS i a la FCHS. 

Les persones amb edats entre els 31 i els 40 anys tenen una representació quasi 

paritària, igual que la seua distribució per centres, excepte a l’Escola, on els homes 

superen les dones en 22 punts percentuals. 

El mateix succeeix amb el grup de PDI amb edats entre els 41 i els 50 anys, si bé la 

diferència entre dones i homes a l’Escola se situa en 24 punts percentuals a favor dels 

homes mentre que a la FCS és al revés, les dones superen els homes en quasi 14 

punts. 

Finalment, en el grup de persones amb més de 50 anys les diferències es mantenen 

semblants. Dos centres, l’Escola i la FCJE, tenen més presència masculina i els altres 

dos, la FCHS i la FCS, mantenen una major presència femenina. 

En els gràfics següents, es pot observar la distribució per grup d’edat en els centres 

segons el diagnòstic elaborat en 2014. 
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Figura 39. Distribució del PDI menor de 30 anys per centre i sexe   

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

 
Figura 40. Distribució del PDI entre 31 i 40 anys per sexe i centre  

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 
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Figura 41. Distribució del PDI entre 41 i 50 anys per sexe i centre  

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

 
Figura 42. Distribució del PDI de més de 51 anys per sexe i centre  

Font: Dades facilitades pel Servei de Recursos Humans de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

El centre amb una població de PDI més jove és l’Escola Superior de Tecnologia i 

Ciències Experimentals, i la més envellida la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 

Cal assenyalar els perfils diferents que mostren l’Escola i la resta de centres relacionats 

amb la participació de dones i homes per grups d’edat. Així, per exemple, hi ha més 
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dones que homes de més de 51 anys a la FCHS i a la FCS, àmbits majorment 

feminitzats, mentre que a l’ESTCE i a la FCJE ocorre el contrari, els homes són majoria. 

En el grup més jove, el de 31-40 anys, és l’Escola l’únic centre en què hi ha majoria 

d’homes, en la resta dels centres, la presència de les dones en aquest grup d’edat és 

superior a la dels homes. 

3.4. Distribució del PDI segons òrgans de direcció en 2014 

En últim lloc, i tal com hem assenyalat amb anterioritat, l’estructura organitzativa de l’UJI 

inclou també els òrgans de direcció. En la taula 36 exposem la distribució per sexe dels 

càrrecs/llocs de responsabilitat unipersonals de la Universitat. 

Taula 36.  
Distribució dels càrrecs de responsabilitat per sexe en 2014  

 Dones Homes 

Rectorat - 1 

Secretaria General - 1 

Gerència - 1 

Sindicatura - 1 

Vicerectorats 4 5 

Deganats/Direcció 1 3 

Secretaria de centres 3 1 

Direcció de departament 10 17 

Secretària de departament 14 13 

Nota. Informació extreta de la pàgina www.uji.es. 

Els quatre primers càrrecs són unipersonals.  

En la resta, la direcció de departament està representada en el 63% dels casos per 

homes i en els vicerectorats la proporció de dones vicerectores representa el 40%. Els 

deganats i la direcció de centres no mostren una proporció paritària, al contrari del que 

succeeix en les secretaries de departament, on el 51,8% són dones, i les secretaries de 

centre, on la proporció és del 75%. 

Respecte als canvi succeïts, és necessari dir que en 1991, de les nou unitats 

predepartamentals existents en aqueixa data, totes estaven dirigides per homes 

(Fenollosa, 1992), i les secretaries d’aquestes estaven assumides només en dos casos 

per dones. És a dir, que de 1991 a 2013 s’ha passat d’una proporció del 100% d’homes 

directors de departament a 63% en l’actualitat. Respecte a les secretaries, s’ha passat 

d’un 22,2% de secretàries de departament a representar el 51,8%. 
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En el Diagnòstic de 2009, la distribució dels càrrecs de responsabilitat quedava de la 

manera següent: 

Taula 37.  
Distribució dels càrrecs de responsabilitat per sexe en 2009  

 Dones Homes 

Rectorat - 1 

Secretaria General 1 - 

Gerència - 1 

Sindicatura 1 - 

Vicerectorats 5 6 

Deganats/Direcció 1 3 

Secretaria de centres 1 3 

Direcció de departament 5 20 

Secretaria de departament 11 14 

Nota. Informació extreta de la pàgina www.uji.es. 

Si es comparen els resultats dels dos diagnòstics s’observa que pel que fa al Consell de 

Direcció, compost pel rector, els vicerectors i vicerectores, el gerent i el secretari 

general, el nombre d’homes duplica el de dones, atès que la proporció masculina és del 

66,6% mentre que la femenina és del 33,3%, sense arribar a la representació paritària 

tal com està inclòs en la llei d’igualtat (article 16).  

No obstant això, comparant els resultats dels diagnòstics sí que s’observa un increment 

en la proporció de directors i directores de departament tal com pot observar-se en el 

gràfic següent: 

 
Figura 43. Directors/as de Departament (2009 -2014)  

Font: informació extreta de www.uji.es i elaborada per Unitat d’Igualtat 2015 

 

http://www.uji.es/
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Veiem que sí que s’ha incrementat la proporció de dones com a directores de 

departament (vegeu la figura 43). 

 

La investigació del PDI a l’UJI 

La investigació i la docència són les activitats centrals del PDI. Ambdues activitats són 

clau en la funció primordial del PDI, que és la generació de coneixement i la seua 

transmissió. 

La Universitat Jaume I, en desplegament de les dites activitats, assumeix com a objectiu 

el desenvolupament de la investigació, la contribució a la innovació tecnològica i la 

formació de dones i homes dedicats a la investigació (article 141 dels Estatuts de l’UJI). 

També la LOMLOU inclou aquest objectiu en el seu articulat. L’apartat 3 de l’article 39 

al·ludeix que «La universitat té, com un dels seus objectius essencials, el 

desenvolupament de la investigació científica, tècnica i artística i la transferència del 

coneixement a la societat, així com la formació d’investigadors i investigadores, i 

atendrà tant la investigació bàsica com l’aplicada.» I en l’apartat 3 de l’article 40 «La 

universitat donarà suport i promourà la dedicació a la investigació de la totalitat del 

personal docent i investigador permanent.» 

En l’estructura funcional de l’UJI, l’Oficina de Cooperació, Investigació i 

Desenvolupament Tecnològic (OCIT) és la unitat encarregada de promoure i gestionar 

les activitats d’investigació i innovació tecnològica de la Universitat. 

A continuació, exposarem informació relacionada en primer lloc amb els projectes 

d’investigació i, en segon lloc, amb els sexennis obtinguts pel professorat de l’UJI en els 

últims anys, com a mesurament oficial realitzada per l’ANECA per a avaluar la 

investigació realitzada pel PDI. 

La figura 44 inclou la proporció de dones i homes que consten com a investigador o 

investigadora principal en els projectes d’investigació sol·licitats pel PDI de l’UJI. 

Excepte l’any 2012, la proporció no és paritària: un terç de les sol·licituds són 

presentades per dones i dos terços per homes. 
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Figura 44. Projectes d’investigació sol·licitats per any i sexe de l’investigador o investigadora 
principal  

Font:  dades proporcionades per l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic UJI elaborades per Unitat d’Igualtat, 2015  

 

La figura 46 se centra en els projectes concedits, i en aquest cas la proporció de dones 

és paritària en dos dels cinc anys contemplats, 2011 i 2014. És a dir, que els projectes 

d’investigació sol·licitats als diversos organismes pertinents són en la majoria dels 

casos, sol·licitats pels homes. 

 
Figura 45. Projectes d’investigació concedits per any i sexe de l’investigador o investigadora 

principal   
Font: dades proporcionades per l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 

Tecnològic UJI elaborades per Unitat d’Igualtat, 2015  
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No obstant això, la figura 46 reflecteix el nivell més elevat d’èxit de les dones en 

l’obtenció d’un projecte d’investigació en els anys 2011 i 2014. 

 

Figura 46. Percentatge d’èxit per any i sexe  
Font:  dades proporcionades per l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 

Tecnològic UJI elaborades per Unitat d’Igualtat, 2015  
 

Respecte dels investigadors i investigadores principals en els grups d’investigació, la 

proporció de dones que lideren grups d’investigació no arriba al 40%, proporció 

considerada com a paritària.  

 
Figura 47. Investigadors i investigadores principals dels grups d’investigació 2014  

Font:  dades proporcionades per l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic UJI elaborades per Unitat d’Igualtat, 2015  
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La participació de dones liderant grups d’investigació o projectes no és la mateixa en 

tots els centres de l’UJI. La figura 48 reflecteix les diferències en els centres:  

 
Figura 48. Investigador o invesitadora principal per sexe i centre en 2014  

Font:  dades proporcionades per l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic UJI elaborades per Unitat d’Igualtat, 2015  

 

El centre que presenta més discrepància en la investigació liderada per dones és 

l’ESTCE, en clara continuïtat amb la major participació masculina en el dit centre. La 

FCJE i la FCHS, mantenen proporcions semblants, si bé crida l’atenció que a la FCHS, 

centre amb professorat feminitzat, la investigació siga masculina. A la FCS, la proporció 

és paritària, sent la proporció femenina més alta que la masculina  

La comissió d’investigació és l’encarregada de gestionar totes les activitats relacionades 

amb la investigació a l’UJI. La comissió està presidida pel vicerector d’Investigació i 

Doctorat i està composta pels degans i deganes i els directors i directores de centres i 

instituts, una persona en representació de cada departament, la direcció de l’Escola de 

Doctorat, la direcció de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament 

Tecnològic, la direcció del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, i representants 

del Claustre. La figura 50 constata que s’ha produït una major equitat en la composició 

de la dita comissió, actualment considerada paritària, si bé amb una major proporció 

encara de professors. 
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Figura 49. Membres de la Comissió d’Investigació i Doctorat per sexe i any  

Font:  dades proporcionades per l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic UJI elaborades per Unitat d’Igualtat, 2015  

 

Finalment, concloem aquest punt amb una referència explícita als sexennis obtinguts per sexe 

i any en el professorat de l’UJI (vegeu la taula 38). L’obtenció d’un sexenni o tram d’investigació, 

es considera com que l’activitat investigadora del professor o professora avaluat ha sigut 

positiva. 

Taula 38.  
Sexennis per sexe i any  

Sexennis per sexe i any 

 Total Dones % Homes % 

2010 73 39,7 66,3 

2011 94 38,3 61,7 

2012 87 37,9 62,1 

2013 89 45,0 55,0 

2014 94 47,0 53,0 

Font:  dades proporcionades per l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic UJI elaborades per Unitat d’Igualtat, 2015  

 

Tant la taula 38 anterior com la figura 50 reflecteixen la progressió femenina en 

l’obtenció de sexennis. En els tres primers anys contemplats, 2010, 2011 i 2012, la 

proporció no era paritària, però en els dos últims anys la proporció és més equitativa. 
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Figura 50. Sexennis per any i sexe  

Font:  dades proporcionades per l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic UJI elaborades per Unitat d’Igualtat, 2015  

 

Formació en igualtat 

El I Pla d’igualtat de l’UJI, inclou en el seu Eix 2. El treball en la Universitat Jaume I (PDI 

i PAS). La conciliació i la coresponsabilitat, l’acció 4 amb el següent enunciat 

«Implementar un programa de formació obligatòria en matèria de gènere i igualtat 

efectiva entre dones i homes, i estratègies d’implementació de les polítiques d’igualtat: 

legislatives, accions positives, mainstreaming de gènere… per a la comunitat 

universitària (PDI, PAS i alumnat). Cal establir mecanismes per a la valoració i 

reconeixement acadèmic i/o professional d’aquests ensenyaments». 

Per aquest motiu, des de la Unitat d’Igualtat de l’UJI s’han organitzat diversos cursos de 

formació.  

A continuació incloem una taula amb els cursos organitzats per al PDI. 

Taula 39.  
Cursos en Igualtat. Presència d’homes i dones PDI  
Títol Curs Dones Homes Total 

Implicacions en la docència universitària de la 
normativa en matèria d’igualtat de gènere 

09/10 8 6 14 

Igualeu i perspectiva de gènere en la funció 
docent 

10/11 16 7 23 

Integració de la perspectiva de gèneres en 
l’activitat del PDI 

11/12 18 8 26 

La incorporació de la perspectiva de gènere en 
la docència universitària. Un assumpte 
transversal 

13/14 17 5 22 
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La incorporació de la perspectiva de gènere en 
la docència universitària. Un assumpte 
transversal 

13/14 22 9 31 

Font: dades proporcionades per la Unitat de Suport Educatiu de l’UJI i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 

 

S’han organitzat cinc cursos de formació a què han assistit 116 membres del PDI. 

D’aquests 116, el 30% eren homes i el 70% dones. És a dir, que la participació 

masculina en els cursos de formació amb perspectiva de gènere a la Universitat no es 

considera equitatiu, i es demostra un interès més elevat per part de les professores que 

dels professors. 

En la següent taula s’inclou el curs organitzat des de la Unitat de Formació del Servei de 

Recursos Humans a proposta de la Unitat d’Igualtat i dirigit al personal directiu de la 

Universitat. 

Taula 40.  
Cursos en Igualtat. Presència d’homes i dones directius  

Títol Curs Dona Home Total 

Presentació del Protocol per a la Detecció, 
Prevenció i Actuació en els Supòsits 
d’Assetjament Laboral, Assetjament Sexual i 
Assetjament per Raó de Sexe a la Universitat 
Jaume I de Castelló 

13/14 10 6 16 

Font: dades proporcionades pel Servei de Recursos Humans i elaborades per la Unitat 
d’Igualtat, 2015 
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5. AVALUACIÓ GLOBAL DE RESULTATS 

El I Pla d’igualtat és un compromís amb la igualtat ambiciós i atrevit de la Universitat 

Jaume I, el període d’execució del qual comprèn des de 2010 fins a 2014, i que al seu 

dia va suposar una fita en l’àmbit universitari, per suposar una aposta audaç en l’avanç 

en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Inclou 175 accions en total, que 

queden distribuïdes com es pot observar en la taula 41. 

L’avaluació global de resultats tracta de mesurar (Instituto de la Mujer, 2010, p. 82): 

- El grau de compliment dels objectius plantejats en el Pla. 

- Nivell de correcció de les desigualtats detectades en el diagnòstic. 

- Grau de consecució dels resultats esperats. 

Des del punt de vista quantitatiu, hem de tenir una visió global de les accions que s’han 

executat i les que no, i les que estan en estat d’execució. Tal com podem observar en la 

figura 48, el 50% de les accions han quedat concloses (87 accions), un 14% estan en 

execució (en concret, 24 accions) i un 36% no s’han executat (un total de 64 accions).  
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Taula 41. 
Nombre d’accions de l’IPI UJI classificades per EIX i cronograma  

 

AREA DE INTERVENCIÓN 

ACCIONES hasta 

30 /  09 /  2011

ACCIONES hasta 

30/09/12

ACCIONES 

PREVISTAS 2013

ACCIONES 

PREVISTAS 2014

TOTAL 

PI

EJE 1 VISUALIZACIÓN FIEL DE LAS POSICIONES DE MUJERES Y 

HOMBRES EN LA UJI 0 0 0 0 7

EJE 2. EL TRABAJO EN LA UNIVERSITAT JAUME I (PDI Y PAS).LA 

CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD 26 19 22 5 80

Área 1. Condiciones de trabajo igualitarias e igualdad de oportunidades en la

ocupación dentro de la UJI 14 19 20 2 62

Área 2. Fortalecimiento de la perspectiva de género dentro del área de la 

salud laboral 0 0 0 0 1

Área 3. Fortalecimiento de las posibilidades de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral desde la responsabilidad de hombres y de mujeres 12 0 2 3 17

EJE 3. PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

REPRESENTACIÓN 0 8 2 0 11

Área 1. La maternidad y la paternidad no pueden ser obstáculos para ejercer 

los derechos representativos y de participación 0 2 0 0 2

Área 2. Participación equilibrada de mujeres y de hombres en los órganos de 

gobierno y representación 0 6 2 0 9

EJE 4. INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 3 2 18 1 29

Área 1. Investigación 3 1 17 0 25

Área 2. Publicaciones y transferencia del conocimiento 0 0 1 1 3

Área 3. Doctorados honoris causa 0 1 0 0 1

EJE 5. ESTUDIANTADO Y ESTUDIOS 7 2 14 2 27

Área 1. Estudiantado: presencia de mujeres y de hombres en los estudios

7 0 6 0 15

Área 2. Estudios: integración de la igualdad entre mujeres y hombres en la 

oferta educativa de la UJI 0 2 8 2 12

EJE 6. COMUNICACIÓN 3 0 0 1 14

Área 1. Lenguaje no sexista 1 0 0 0 7

Área 2. Ausencia de imágenes que refuerzan estereotipos de género 0 0 0 0 3

Área 3. Comunicación y actuaciones para hacer visible el compromiso de la 

UJI con la igualdad de oportunidades 1 0 0 1 3

Área 4. Proyección social: actuaciones para hacer visible la contribución de

las mujeres al ámbito de la cultura en la oferta cultural de la UJI 1 0 0 0 1

EJE 7. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 3 0 0 0 5

EJE 8. ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LA IGUALDAD: LA UNIDAD DE 

IGUALDAD EL OBSERVATORIO DE IGUALDAD 0 1 0 0 2

TOTAL 42 32 56 9 175
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Figura 51. Avaluació global. Estat de totes les accions a 27 de gener de 2015  

Font: dades elaborades per Equality Momentum   

 

Encara que més endavant s’entra al detall en l’avaluació d’implementació, és 

imprescindible fer una avaluació global de resultats que contemple els distints eixos de 

l’avaluació, ja que tots estan íntimament relacionades entre si.  

Les dades en l’aspecte quantitatiu no són del tot satisfactòries. És cert que la meitat de 

les accions previstes en l’IPI-UJI s’ha executat, però cal realitzar una avaluació 

qualitativa sobre la forma i grau de consecució dels objectius traçats inicialment. Les 

accions que es troben en grau d’execució majoritàriament, es van iniciar o es van 

impulsar des de la Unitat d’Igualtat però no han aconseguit el grau d’execució que 

s’esperava. Cal analitzar les dades i posar-les en relació amb la informació que 

comptem per a fer una avaluació que integre l’aspecte quantitatiu amb el qualitatiu.  

Quant al primer eix, sobre la visualització fidel de dones i homes, l’objectiu del qual era 

la implantació de la desagregació per sexes en la gestió de tota la informació, sobre 

personal i alumnat, de què disposa l’UJI com exigeix l’article 63 de la LO 3/2007, ha 

quedat incomplet. La falta d’execució d’una de les accions ha dificultat el compliment 

d’altres accions o objectius que afecten diverses accions de l’IPI-UJI. Serà necessari 

abordar-lo novament en el pròxim pla. 

El segon eix, sobre el treball en la Universitat: conciliació i coresponsabilitat, no ha sigut 

executat en la seua totalitat, però és el que recull més accions executades, en concret 

41; el seu objectiu fonamental era fomentar les condicions igualitàries de treball dins de 

l’UJI. Han quedat 11 accions en execució i 28 sense haver-se executat. Encara que els 

resultats de caràcter quantitatiu són positius, pel nombre d’accions executades, en 
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l’aspecte qualitatiu cal destacar algunes dades que criden l’atenció quant al grau de 

coneixement de l’IPI-UJI i les mesures de conciliació, informació que es destaca en La 

conciliación laboral y familiar en la Universidad Jaume I (Alcañiz, Acosta, Campos, 

Escrig, García, Martí, Ortí, Pascual, Querol, y Sales, A., 2014). 

 

Figura 52. Coneixement de la normativa i de l’IPI-UJI del PAS  
Alcañiz, Mercedes; Acosta Hedy; Campos, Amparo; Escrig, Gemma; García, Santiago; Martí, 

Ana; Ortí, Maria José; Pascual, Lourdes; Querol, Vicent, y Sales, Anna. (2014) La conciliación de 
la vida laboral y familiar en la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana: Publicacions de la 

Universitat Jaume I. Recuperat de: http://dx.doi.org/10.6035/Humanitats.2014.42 
 

Los dades reflecteixen en termes generals que hi ha un desconeixement sobre la 

normativa relativa a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal entre el PAS de la 

Universitat Jaume I (vegeu la figura 52). Si realitzem l’anàlisi desagregat per sexe, les 

dones coneixen més la normativa que els homes (43% de les dones enfront del 28% 

dels homes) aspecte que també es manté quant al coneixement de mesures concretes 

en matèria de conciliació. (Document 20). 

 

Figura 53. Coneixement de l’IPI-UJI del PAS  
Alcañiz, Mercedes; Acosta Hedy; Campos, Amparo; Escrig, Gemma; García, Santiago; Martí, 

Ana; Ortí, Maria José; Pascual, Lourdes; Querol, Vicent, y Sales, Anna. (2014) La conciliación de 
la vida laboral y familiar en la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana: Publicacions de la 

Universitat Jaume I. Recuperat de: http://dx.doi.org/10.6035/Humanitats.2014.42 
 

http://dx.doi.org/10.6035/Humanitats.2014.42
http://dx.doi.org/10.6035/Humanitats.2014.42
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En el cas del coneixement de l’existència de l’IPI-UJI s’observa un equilibri respecte a 

homes i dones: el coneixen el 40,9 % dels homes i el 47,3 % de les dones (vegeu la 

figura 53).  No obstant això, aquests percentatges indiquen que tant elles com ells 

desconeixen que la Universitat Jaume I té recollides un conjunt de mesures i estratègies 

per a facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal i aconseguir la igualtat 

efectiva de dones i homes dins de l’àmbit de la Universitat Jaume I, compilades en el I 

Pla d’igualtat 2010-2014. 

Respecte de les dades referides al grau de desconeixement de la legislació vigent en 

matèria de conciliació del PDI, són encara més alarmants. Els resultats reflecteixen, en 

termes generals, un elevat grau de desconeixement de la legislació vigent en matèria de 

conciliació; tan sols el 26 % de les persones enquestades del col·lectiu del PDI diu 

conèixer la normativa legal. Si realitzem l’anàlisi desagregant per sexe, les dones 

coneixen més la normativa legal en matèria de conciliació que els homes (36 % de les 

dones enfront del 17 % dels homes), aspecte que també es manté, en el coneixement 

de les mesures concretes en matèria de conciliació (vegeu la taula 42).  Quant a la 

normativa específica de l’UJI, recollida en el I Pla d’igualtat, les xifres milloren, ja que 

afirma conèixer-la quasi el 32 % de la plantilla enquestada, encara que el 

desconeixement continua sent àmpliament majoritari. La millora respon a l’increment del 

percentatge d’homes que afirma conèixer el I Pla d’igualtat, que ascendeix al 28 %, 

mentre que en les dones es manté invariable (vegeu la taula 43). 

Taula 42 
Coneixement de la legislació en matèria de conciliació del PDI 

 
Alcañiz, Mercedes; Acosta Hedy; Campos, Amparo; Escrig, Gemma; García, Santiago; Martí, 

Ana; Ortí, Maria José; Pascual, Lourdes; Querol, Vicent, y Sales, Anna. (2014) La conciliación de 
la vida laboral y familiar en la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana: Publicacions de la 

Universitat Jaume I. Recuperat de: http://dx.doi.org/10.6035/Humanitats.2014.42 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.6035/Humanitats.2014.42
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Taula 43. 
Coneixement de la legislació en matèria de conciliació del PDI 

 

Alcañiz, Mercedes; Acosta Hedy; Campos, Amparo; Escrig, Gemma; García, Santiago; Martí, 
Ana; Ortí, Maria José; Pascual, Lourdes; Querol, Vicent, y Sales, Anna. (2014) La conciliación de 

la vida laboral y familiar en la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana: Publicacions de la 
Universitat Jaume I. Recuperat de: http://dx.doi.org/10.6035/Humanitats.2014.42 

 

En quant al tercer eix sobre Participació en òrgans de govern i representació, només 

s’han executat dues accions en la seua totalitat, quedant la majoria no realitzades, en 

concret cinc, i quatre en execució. A pesar d’haver-se dissenyat un pla de formació per 

als càrrecs directius, aquesta formació no va arribar a formalitzar-se al 100% (va quedar 

en un 25%), ni tampoc es va repetir amb el canvi d’equip de govern, i això ha influït 

decisivament en el fet que no s’haja garantit la participació equilibrada de dones i homes 

en els càrrecs directius i de representació acadèmica i en els àmbits de presa de 

decisions, ni s’haja produït la reforma normativa prevista. 

Un dels eixos amb millors resultats és el quart, relatiu a Investigació, Publicacions i 

Transferència de Coneixement. Amb un total de vint-i-nou accions, han conclòs catorze, 

han quedat dos en execució, i a pesar que tretze no s’han pogut realitzar, ha suposat un 

gran avanç quant a la visibilització i coneixement dels grups d’investigació de l’UJI, així 

com un acostament al manament legal (Art. 25.c LOMLOU) i a la investigació 

especialitzada en temes de gènere. No obstant això, s’evidencia l’escassa o nul·la 

disposició de recursos econòmics i d’incentius a la producció científica especialitzada en 

temes de gènere, feminisme i estudis sobre les dones i la necessitat d’abordar la 

qüestió de la incorporació de la perspectiva de gènere com a indicador de qualitat en els 

projectes. 

L’eix 5, Alumnat i Estudis, comptava amb un total de 27 accions, on s’han executat 

onze, tres han quedat en execució, i tretze més no han sigut executades. D’aquest eix 

cal comentar que la segregació en l’elecció d’estudis continua estant molt present, a 

pesar que s’ha realitzat un gran treball quant a la sensibilització d’estudiants de 

secundària (amb vista a l’exterior de la comunitat universitària), queda pendent realitzar 

http://dx.doi.org/10.6035/Humanitats.2014.42
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la integració de la perspectiva de gènere i dels estudis d’igualtat en els plans d’estudis i 

graus de l’UJI. Els estudis d’igualtat queden garantits només en el marc dels estudis de 

postgrau específics de gènere. 

En l’eix 6 de la Comunicació, s’evidencia que s’ha fet un esforç per garantir un ús no 

sexista del llenguatge i de la comunicació, editant guies i recomanacions i posant-les a 

disposició de la comunitat universitària, fins i tot realitzant formació específica sobre 

comunicació no sexista. Han sigut executades vuit de les accions prevista, quatre han 

quedat en execució i només dues no han pogut executar-se de la manera que preveia 

l’IPI-UJI. 

És l’eix 7, Violència contra les Dones, l’únic que ha desplegat completament tota la seua 

acció, i ha acomplit el 100% de les accions encomanades, en concret cinc, si bé és cert 

que tenint en compte les xifres actuals de violència de gènere, i l’augment de la 

incidència de violència de gènere entre la població més jove, no s’ha de ser triomfalista i 

cal continuar garantint les eines i procediments oportuns per a prevenir situacions de 

violència de gènere, detectar les situacions d’assetjament i adoptar les mesures 

oportunes en el cas que aquestes situacions es produïsquen. La Unitat d’Igualtat ha 

traçat un pla d’acció en aquest àmbit mitjançant implicació de l’alumnat com a 

voluntariat.  

Quant a l’eix 8, Òrgans de gestió de la igualtat: la Unitat d’Igualtat i l’Observatori 

d’Igualtat, ha quedat sense executar-se. Com a conseqüència d’aquest fet es detecta la 

falta de coordinació, informació, seguiment, implementació i avaluació contínua, 

implícita i necessària en qualsevol pla estratègic que es plantege una organització. 

La figura 54 mostra l’avaluació global, reflectint la comparativa de l’estat de les accions 

per eix d’actuació.  
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Figura 54. Avaluació global. Comparativa de l’estat de les accions per eix d’actuació. 
Font: informació extreta del resultat de l’avaluació de l’IPI-UJI. Equality Momentum 
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6. AVALUACIÓ D’IMPLEMENTACIÓ  

Per a l’avaluació de procés o implementació, utilitzarem la mateixa classificació que 

utilitza el mateix IPI UJI, realitzant una anàlisi quantitativa i qualitativa per eixos 

d’actuació.  

Des del punt de vista quantitatiu, i tenint en compte les diferents àrees d’actuació, 

anirem analitzant la informació per a avaluar en quina mesura s’han complit les accions, 

mitjançant els percentatges de les gràfiques de cada un dels vuit eixos.  

 

EIX 1 VISUALITZACIÓ FIDEL DE LES POSICIONS DE LES DONES I ELS HOMES A 

L’UJI 

ACCIONS DE LA 0.1 A LA 0.7 

Les accions de l’eix 1 eren accions que pel seu contingut, i en funció de la prioritat 

assignada pel mateix IPI UJI, havien d’executar-se abans de desembre de 2010, és a 

dir, l’eix 1 en la seua totalitat era d’acció prioritària. Aquesta priorització era necessària, 

ja que del compliment de les accions d’aquest eix depèn que la informació i l’anàlisi de 

la mateixa puga contemplar la perspectiva de gènere.  De les set accions que integren 

aquest eix, s’han executat cinc, i ha quedat una en execució (la 0.1) i una altra sense 

executar completament (la 0.7). 

ACCIONS EXECUTADES 

La Unitat d’Igualtat va enviar cartes personalitzades a la Gerència (Document 1), els 

diferents vicerectorats i serveis (Documents 2, 3, 4) informant de la necessitat de tenir 

en compte el compliment de les accions d’aquest eix en la planificació dels seus serveis 

o vicerectorats.  

De la documentació demanada tenim constància de: 

- Elaboració de totes les estadístiques corresponents al PDI, PAS i alumnat 

desagregades per sexe i actualització anual de les estadístiques (acció 0.2) 

(Document 20) . 

- Quant a la possibilitat d’accés del personal de la comunitat universitària a 

les estadístiques desagregades per sexes, mitjançant la publicació en el web de 

la Unitat d’Igualtat de l’UJI (acció 0.3), consta una quantitat elevada d’informació 
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desagregada quant a dades de conciliació, (Document 20), dades de 

matriculació de l’alumnat en l’informe Igualtat en xifres (Document 9). L’accés a 

la informació desagregada és possible a través de la consulta de cada un dels 

informes elaborats. 

- L’elaboració i actualització anual d’una base de dades desagregades per 

sexe sobre les activitats d’investigació de l’UJI (Document 5). La dita base de 

dades ha sigut entregada per l’OCIT (acció 0.4). 

- Introducció de la variable «sexe» en totes les enquestes que s’apliquen a 

l’UJI, garantint que tota la informació, estudis i estadístiques relatives a l’UJI 

reflectisquen la situació de dones i homes (acció 0.5). 

- Quant a l’acció 0.6, que exigia la creació d’una base de dades sobre la 

incorporació de la perspectiva de gènere en la docència (en el grau i en el 

postgrau), la Unitat d’Igualtat va realitzar un estudi que analitzava el contingut 

des de la perspectiva de gènere dels trenta graus de l’UJI (Document 48), 

informe presentat l’any 2011, i un altre ampliant la informació relativa a la 

incorporació de la perspectiva de gènere en els programes de les assignatures 

en el 2012 (Iniesta y Julián, 2012) (Document 71). Aquesta acció, que ha sigut 

executada quant als graus, està sent completada amb la informació relativa als 

postgraus, que estan sent objecte de revisió de manera mostral actualment per 

la Unitat d’Igualtat.  

ACCIONS EN EXECUCIÓ 

Acció 0.1 Manteniment i, si escau, incorporació de la variable «sexe» a les aplicacions 

informàtiques de la Universitat. Es considera en execució, ja que ha pogut constatar-se 

que no totes les aplicacions informàtiques incorporen la variable “sexe”. 

ACCIONS NO EXECUTADES 

Acció 0.7 Exigència, per part de l’UJI, que tota la informació que es demane a les 

administracions públiques siga entregada desagregada per sexes, de conformitat amb 

els articles 20.a i 63 de la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva entre dones i 

homes.  

Quant als indicadors, no consten: 

- El nombre d’aplicacions informàtiques que incorporen la paraula sexe (acció 0.1). 

- El nombre de variables encreuades amb la variable "sexe" (acció 0.2). 
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- El nombre de variables encreuades amb la variable "sexe" (acció 0.3). 

- El nombre de programes informàtics que incorporen la paraula "sexe" (acció 0.5). 

- El nombre d’ítems informatius obtinguts desagregats per sexe (acció 0.7). 

Encara que gran quantitat de documentació ve desagregada per sexe, la veritat és que 

de vegades la dita desagregació ha hagut d’efectuar-se de manera manual, no 

automàtica, ja que les aplicacions informàtiques no facilitaven el seu tractament 

desagregat. És el cas, per exemple, de la informació proporcionada pel Servei de 

Publicacions de l’UJI que, en sol·licitar informació detallada per part de la Unitat 

d’Igualtat, dels homes i dones que intervenen en els processos d’edició, han al·legat no 

comptar amb un programa per a calcular automàticament aquesta variable, la qual cosa 

ha alentit aquesta labor (vegeu-ne el detall en relació a l’acció 117). 

Pel que sembla, no es garanteix completament l’accés del personal de la comunitat 

universitària a les estadístiques desagregades per sexes, ni pareix que l’UJI, genere tota 

la informació desagregada per sexes, de conformitat amb els articles 20.a i 63 de la Llei 

orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva entre dones i homes (vegeu la figura 55). 

 
Figura 55. Avaluació de la implementació per eixos. Estat de les accions de l’EIX 1: 

Visualització de les posicions de dones i homes a l’UJI 
Font: gràfic elaborat per Equality Momentum a partir de la informació proporcionada per la 

Unitat d’Igualtat de l’UJI. 
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EIX 2. EL TREBALL EN LA UNIVERSITAT JAUME I (PDI I PAS). LA CONCILIACIÓ I LA 

CORESPONSABILITAT 

ACCIONS 1 A 80 

Aquest és l’eix més ambiciós de tot l’IPI UJI 2010-2014. Les accions d’aquest eix 

d’actuació són, sens dubte, les més nombroses de l’IPI UJI ja que suposen el 45% del 

Pla. L’aposta per la conciliació i la coresponsabilitat ha sigut molt gran i el compromís i la 

resposta ha anat en la mateixa direcció, ja que han sigut executades en la seua gran 

majoria tal com podem observar en la figura 57. En termes globals, aquest eix compta 

amb un total de 80 accions, de les quals, 41 s’han executat, 11 es troben en estat 

d’execució i 28 no han pogut realitzar-se. 

Fem una anàlisi sobre l’estat d’execució d’aquestes accions en cada una de les àrees 

d’actuació. 

Àrea 1. Condicions de treball igualitàries i igualtat d’oportunitats en l’ocupació dins de 

l’UJI- Accions 1 a 62 

ACCIONS EXECUTADES 

Respecte de l’acció 2, que consta com a executada, en relació amb la formació del PAS, 

cal d’assenyalar que l’informe lliurat per Unitat Tècnica de Formació del PAS (Document 

7) és clar en les seues conclusions: “de la totalitat del PAS (600 persones 

aproximadament) ha realitzat la formació en igualtat el 20% aproximadament”. A més, 

han participat proporcionalment més dones que homes, de manera que s’han format el 

25% de les dones i el 13,5% dels homes del PAS en matèria d’igualtat. Aquestes xifres 

apunten la falta d’inscripcions com un dels motius pels quals “no podrà complir-se 

l’objectiu institucional de tenir format tot el PAS a finals de 2014”.  

A pesar que l’IPI-UJI instaurava la formació en igualtat amb caràcter obligatori, en la 

pràctica la formació s’ha establit amb caràcter obligatori quant al PAS només per al 

Servei de Comunicació i Publicacions, Servei de Recursos Humans i Servei de la Gestió 

de la Docència i Estudiants. I quant al PDI, només el professorat novell ha rebut la 

formació amb caràcter obligatori. Per a la resta de serveis i de PDI la formació en 

igualtat ha quedat com una opció merament voluntària, deixant constància aquest fet del 

nivell d’implicació amb la igualtat dels òrgans de poder de decisió de l’organització. 
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Si analitzem el nombre d’inscripcions en els cursos formatius podríem concloure que la 

temàtica no desperta interès per si sola, per tant, ha de venir acompanyada amb 

accions i, en tot cas, perquè la implantació de les polítiques d’igualtat tinguen el caràcter 

transversal a què obliga el marc legal i que desitja el mateix IPI UJI, és necessari que 

s’impliquen diversos vicerectorats, en particular al Vicerectorat d’Economia i PAS i de 

PDI, a l’hora d’incentivar la realització d’aquestes formacions. Tal com exigeix l’acció 4, 

cal establir mecanismes per a la valoració i reconeixement acadèmic i/o professional 

d’aquests ensenyaments. 

L’acció 2 ha desplegat un elevat nombre d’actuacions, no obstant això, pel que fa a 

l’aspecte quantitatiu, el nombre de persones a qui l’acció es dirigia ha sigut reduït: 

- Formació en igualtat del professorat responsable de l’orientació professional dels 

centres d’educació secundària, batxillerat i FP, que es va impartir en línia a 11 persones 

(8 dones i 3 homes) (Document 14). 

- Formació en igualtat del PDI responsable de l’acollida de l’alumnat i del PDI 

interlocutor amb els centres d’educació secundària que en 2011 van rebre un total de 8 

persones, 5 dones i 3 homes (Document 8).  

- La formació “Estratègies i claus per a promoure una comunicació no sexista a 

l’UJI”, no va poder dur-se a terme per falta d’inscripcions l’any 2011 (Document 8), no 

obstant això en 2014 es va realitzar el curs "Comunicació inclusiva" dins del Pla de 

Formació del PAS de l’UJI, de 4,5 hores,  en el qual van participar 11 persones (9 dones 

i 2 homes) (Document 13). 

Respecte a alguns dels indicadors requerits en l’acció 2, la informació relativa a les 

matrícules universitàries desagregada per sexe es troba en l’Informe Igualdad en Cifras 

(2014) resum realitzat per la Unitat d’Igualtat, en el qual les dades de matriculació 

continuen apuntant encara cap a una evident segregació que es manifesta en quasi la 

totalitat de les carreres cientificotecnològiques (vegeu la figura 53). Les dones continuen 

matriculant-se majoritàriament en la Facultat de Ciències Humanes i Socials i en la de 

Ciències de la Salut, i hi ha un equilibri de sexe només en la Facultat de Ciències 

Jurídiques i Econòmiques  (vegeu la figura 52) .  

Si comparem les dades del curs 2014-2015 (Document 63) amb les dades de fa només 

quatre anys (Document 61) podem observar lleus modificacions en termes absoluts i 

relatius, encara que en general, no suposen un gran avanç, quant a la reducció de la 
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segregació horitzontal, que continua molt marcada en les carreres tradicionalment 

feminitzades i masculinitzades (vegeu la figura 56):    

- El grau en Enginyeria mecànica ha incrementat el percentatge de matriculació de 

dones en dos punts respecte dels homes, i ha passat del 5% de l’any 2010 al 7% de 

l’any 2014. En termes absoluts s’ha incrementat el nombre de dones en dues persones 

de sexe femení. 

 

 
Figura 56. Matrícula per sexe total curs 2014-2015 (Document 65) 

Font: dades extretes de la Unitat d’Igualtat UJI. Recuperat de http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/    
 

- El grau en Enginyeria Informàtica ha reduït el percentatge de matriculació de dones en 

tres punts, i també han descendit les matrícules en termes absoluts. 

- El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ha incrementat el percentatge de 

matriculació de dones en tres punts, que ha passat del 18,5% al 21,5% en 2014. En 

termes absoluts s’ha reduït el nombre de matrícules amb caràcter general, no obstant 

això, han augmentat les de dones (de 13 matrícules en 2010 a 14 en 2014).  

- El grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil ha incrementat el percentatge de 

matriculació d’homes en 3 punts respecte de les dones, passant del 5% en 2010 al 8% 

en 2014. També s’ha incrementat el nombre d’homes matriculats en aquesta carrera 

tradicionalment feminitzada en 6 homes en termes absoluts. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/
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- El grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària ha incrementat el percentatge de 

matriculació d’homes en 7 punts, passant del 33% en 2010 al 40% en 2014. En termes 

absoluts, el nombre de matrícules totals s’ha mantingut sense canvis. 

- Hi ha casos en què la matriculació s’ha vist incrementada en ambdós sexes, com 

és el cas de Matemàtica Computacional, on es dóna la circumstància que a pesar que el 

nombre de dones matriculades ha crescut només en dues dones, el percentatge de 

matriculació de les dones respecte dels homes ha decrescut en 29,8 punts, passant del 

65,25 % al 35,45% en només dos anys, això a causa de l’increment massiu de 

matrícules masculines en els últims quatre anys. 

-  En Enginyeria Química el percentatge d’increment de matriculació de dones 

respecte dels homes és de 9 punts, passant del 28% en 2010 al 37% en 2014, sent en 

una única matrícula de dona la que s’ha vist en incrementada en termes absoluts. 

 
Figura 57. Total alumnat matriculat a l’UJI (primer i segon cicle) per centre curs 2014-2015 

Fonts: dades extretes de la Unitat d’Igualtat UJI. Recuperat de:  http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/  
 
 

Los dades de segregació per carreres són evidents si les aglutinem per facultats: la 

matriculació a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTC) està 

encara fortament masculinitzada; hi ha un equilibri en la Facultat de Ciències Jurídiques 

i Econòmiques (FCJS), i una patent feminització en la Facultat de Ciències de la Salut 

(FCS) i en la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCS). Les 12.043 persones 

matriculades en el curs 2014-2015 es reparteixen tal com s’indica en la taula 44. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/
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Taula 44.  
Percentatge de matriculació per facultats i escola 
 

Titulació % dones % homes 

FCJE 57 43 

FCHS 72 28 

ESTCE 27 73 

FCS 73 27 

Font: Informació extreta de la Unitat d’Igualtat UJI 

 

L’anàlisi de les dades que requereix l’indicador de l’acció 2 (Nombre de persones 

usuàries dels recursos formatius contra els estereotips de gènere, desagregades per 

sexe i col·lectiu), no pot ser positiu en l’aspecte quantitatiu:  

Respecte a la formació en igualtat que ha rebut l’alumnat cal d’assenyalar que segons 

les dades oferides s’han inscrit per a formar-se en igualtat un total de 242 persones: 

 Curs La igualtat de dones i homes a l’UJI (11 d’abril - 30 maig 2011): 107 persones 

(84 dones i 23 homes) inscrites. D’aquestes, només 32 (22 dones i 10 homes) van 

superar el curs amb la qualificació d’apte (Document 8). 

 Curs La igualtat de dones i homes a l’UJI (29 octubre - 11 desembre 2012): 40 

persones (26 dones i 14 homes) (Document 15). 

 Curs Igualtat efectiva de dones i homes (18 novembre - 15 desembre 2013): 50 

persones (39 dones i 11 homes) (Document 16). 

 Curs Comunicació inclusiva (30 abril  - 22 maig 2014): 25 persones (16 dones i 10 

homes)(Document 13). 

 Curs “Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament 

laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a la Universitat Jaume I de 

Castelló” (18 dones i 1 home) 2013/2014. 

Com a valoració, dir que la formació oferida i rebuda per l’alumnat de l’UJI no arriba a 

un 2% de l’alumnat de l’UJI del curs 2014-2015 (xifra que ha minvat en els últims anys). 

Aquest percentatge és molt baix si tenim en compte que la formació que rep l’alumnat 

de manera transversal és, segons els informe elaborats per a la Unitat d’Igualtat, 

clarament insuficient (Documents 48 i 71) (Aguilar, i col·l., 2010).  

En el cas del PDI, han assistit als cursos un total de 131 persones (Document 18), xifra 

que indica un  percentatge molt reduït tenint en compte les obligacions que el PDI té 
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amb vista a incorporar la perspectiva de gènere en les seues assignatures de manera 

transversal (vegeu la taula 45). 

Taula 45. 
Formació realitzada pel PDI 

PDI ASSISTENT

TÍTOL CURS

CURSO 

ACADÉMICO HORAS DONA HOME TOTAL

Claus didàctiques per a incorporar la perspectiva de gènere a 

les assignatures 08 09 10 12 3 15

Implicacions en la docència universitaria de la normativa en 

matèria d'igualtat de gènere 09 10 4 8 6 14

Igualtat i prespectiva de gènere en la funció docent 1011 5 16 7 23

Integració de la perspectiva de gènere en l’activitat del PDI 1112 30 18 8 26

La incorporació de la perspectiva de gènere a la docència 

universitària. Un assumpte transversal 1314 6 17 5 22

La incorporació de la perspectiva de gènere a la docència 

universitària. Un assumpte transversal 1314 6 22 9 31

93 38 131  
Font: Informació extreta de la Unitat d’Igualtat UJI. 

 

Tenint en compte que només un 20% del col·lectiu PAS ha sigut format en igualtat, de 

l’anàlisi dels indicadors es desprèn que els objectius de sensibilització que es plantejava 

l’IPI UJI queden molt lluny d’haver-se assolit.  

A pesar d’haver considerat com a executada l’acció 4, que establia implementar un 

programa de formació obligatòria en matèria de gènere i igualtat efectiva entre dones i 

homes, i estratègies d’implementació de les polítiques d’igualtat: legislatives, accions 

positives, mainstreaming de gènere per a la comunitat universitària (PDI, PAS i 

alumnat), a causa de la diversitat de criteri amb els òrgans de direcció sobre 

l’obligatorietat dels programes formatius, llevat de les excepcions apuntades (FIS núm. 

4) han quedat establits amb caràcter voluntari, en contra del que havia establit el Pla 

d’igualtat, i de la mateixa LO 3/2007 de 22 de març (art. 25.2, apartat a). Per tant, 

l’objectiu que pretenia la dita acció ha quedat molt lluny de la realitat.  

L’acció 10 requeria la implementació de mitjans per a implicar els serveis, oficines i 

gabinets en l’aplicació d’estratègies d’equilibri entre els sexes en els acords interns de 

planificació i informació periòdica sobre l’estat de consecució dels objectius, i portar-ho a 

terme mitjançant la implementació i reconeixement d’un programa de formació en 
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matèria de gènere i igualtat efectiva entre dones i homes, així com d’estratègies 

d’implementació de les polítiques d’igualtat: legislatives, accions positives, 

mainstreaming de gènere, per a la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat).  

Respecte als indicadors propis d’aquesta acció, que ha sigut executada, creiem que és 

necessari destacar en el còmput global l’escàs nombre de persones formades en tots 

els col·lectius de la comunitat universitària. Només un 2% de l’alumnat, un 10% del PDI, 

i un 20% del PAS, ha rebut algun tipus de formació en igualtat; en aquest sentit, ens 

remetem a l’anteriorment exposat en l’acció 2. 

Respecte al segon indicador, el nombre d’accions/mesures en matèria d’igualtat de 

gènere acordades i plasmades en els plans estratègics, cal destacar el treball de 

Rosalía Torrent Esclapés, que ha desenvolupat amb Sonia Reverter Bañón la majoria de 

les accions realitzades a la Facultat de Ciències Humanes i Socials en 2012-2013 i 

2014  a través del màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de 

Gènere i Ciutadania. 

També són interessants les aportacions realitzades per l’ESTC, que ha realitzat accions 

per a “Contrarestar estereotips de gènere” durant els anys 2012 i 2013. L’informe 

entregat per l’Escola (Document 19) destaca una actuació de sensibilització en matèria 

de tecnologia i gènere dirigida a l’alumnat dels centres d’ensenyament secundari, es va 

organitzar la conferència «Dones i tecnologia: experiències de dones enginyeres». El 

nombre d’alumnat beneficiari, desagregat per centres, va ser: 

● IES Penyagolosa de Castelló de la Plana: 18 xiques i 26 xics. 

● IES Vicent Castell i Domènech de Castelló de la Plana: 23 xiques i 26 xics. 

● IES Bovalar de Castelló de la Plana: 7 xiques i 17 xics. 

● IES Francesc Ribalta de Castelló de la Plana: 47 xiques i 17 xics. 

TOTAL = 181 

Cal ressaltar que des dels centres educatius en els quals s’han impartit les xarrades han 

agraït i felicitat la iniciativa, i han mostrat un alt grau d’implicació les persones 

encarregades de l’orientació professional en els mencionats centres que, gràcies a la 

iniciativa, s’han acostat a l’alumnat per a la seua orientació abans del que sol ser 

habitual en la seua planificació escolar. (Document 19). 
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D’altra banda, i dins del marc de l’acció 3, la Unitat d’Igualtat va mantenir des de 2010 

un nombre elevat de reunions i va enviar nombroses cartes per a implicar els diferents 

centres en les estratègies d’equilibri, tal com pot observar-se en la FIS núm. 3. En 

aquest sentit, cal destacar l’esforç del Departament d’Història, Geografia i Art en el sentit 

de “Priorització d’horaris en el POD a aquells amb necessitats d’horari de conciliació 

familiar.”  

Aquestes dades estan extretes de l’informe enviat pel Vicerectorat de Planificació 

Estratègica, Qualitat i Comunicació relatiu a les activitats relacionades amb temes 

d’igualtat i gènere corresponents al desplegament del pla estratègic de centres, 

departaments i instituts de 2012 a 2014 (Document 17) . Segons comunica el dit 

Vicerectorat, no hi ha cap servei que incorpore accions relacionada amb la igualtat de 

gènere en el seu pla estratègic.  

Per a finalitzar, també el pla estratègic del Vicerectorat de Cultura ha incorporat un 

indicador (en relació a l’acció 161) per a visualitzar la contribució de les dones en l’àmbit 

de la cultura en el seu vessant creatiu: escriptores, músiques i directores. 

Les accions 8, 9, 11, 12, 15 i 17 fan referència a les dades facilitats pel Servei de 

Recursos Humans i que han anat compilant-se en les diferents ampliacions de 

diagnòstic, que poden consultar-se en línia 

(http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/diagnostic/) així com en el recent llibre publicat 

de conciliació de la vida laboral i familiar, (Document 20) que es pot descarregar en PDF 

en el següent enllaç (http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/actualitat/2014/09/llibre-conc/). 

Respecte de l’acció 20, que preveia la realització d’anàlisi diagnòstica en matèria 

d’igualtat per a les entitats següents: Fundació General Universitat Jaume I, Fundació 

Isonomia, Fundació Germà Colom Domènech, Fundació Universitat Jaume I-Empresa i 

Àgora Universitària, SL, s’ha comprovat l’existència de les dades demanades de totes 

les organitzacions (Document 22) excepte de les empreses de l’Àgora Universitària. 

Una de les dificultats ha sigut precisament el nombre de canvis que hi ha hagut en les 

empreses que formen part d’aquesta durant la vigència de l’IPI UJI; la Unitat d’Igualtat 

ha iniciat el procés de demanar la informació de les empreses que conformen l’Àgora 

Universitària. En aquest sentit, considerem positiu que aquesta acció estiga en 

execució, ja que s’ha iniciat però no ha conclòs: queden pendents tots els informes de 

diagnòstics pròpiament dits. Cal d’assenyalar l’efecte transformador d’aquesta acció en 

l’àmbit laboral, perquè no queda només en l’àmbit universitari, sinó que afecta les 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/diagnostic/
http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/diagnostic/
http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/actualitat/2014/09/llibre-conc/
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treballadores i treballadors que no depenen directament de l’UJI, però que sí que tenen 

el seu espai de treball dins dels seus límits geogràfics.  

Respecte a les accions 21 i 22 cal comentar que, sent el seu estat executades i havent 

realitzat la Unitat d’Igualtat totes les accions que es trobaven a les seues mans 

(Document 1 i FIS núm. 22) per a portar a compliment aquestes dues accions, la veritat 

és que la incorporació de les clàusules d’igualtat en la contractació administrativa 

resulta, d’acord amb la legislació vigent en matèria de contractes públics, només viable 

com a criteri per a dirimir en cas d’empat i, a més, amb caràcter subsidiari al prioritari 

d’accions en matèria de promoció de les persones amb discapacitat. 

En aquest sentit, és necessari que en compliment de l’IPI UJI 2010-2014, els plecs de 

condicions de concursos públics facen referència a aquesta circumstància, fet en sí que 

no ha pogut verificar-se en l’avaluació realitzada. Tampoc s’ha pogut verificar el nombre 

d’entitats públiques i privades, relacionades amb l’UJI, que prenen mesures d’igualtat o 

plans d’igualtat aprovats i  implementats. 

La simple petició d’aquesta documentació té un poder transformador, ja que encara que 

no puga imposar-se de manera obligatòria, el fet que sí que siga un criteri diriment 

justifica el fet que l’UJI reclame aquesta informació (sobre mesures d’igualtat adoptades) 

i d’aquesta manera l’UJI, es posiciona institucionalment sobre els valors que promulga, 

traslladant així a les empreses col·laboradores la importància d’adoptar mesures en 

favor de la igualtat. 

Respecte de l’acció 24, sobre si s’ha intentat que la representació de cada departament 

en les comissions de la Universitat respecte el principi de presència equilibrada de 

dones i homes, l’única documentació que consta com a evidència que s’haja procurat el 

dit principi de presència equilibrada és una carta que va enviar la directora de la Unitat 

d’Igualtat a l’inici de la posada en marxa del Pla d’igualtat (Document 21) dirigida a 

vicerectorats, direccions de centres, direccions de gabinet, de serveis, d’oficines, unitats 

i direccions de departaments, en la qual es deia que “com a administració pública que 

som, ens correspon a les universitats establir l’equilibri en la presència de dones i 

homes en tots els àmbits de presa de decisions.” 

No obstant això, les modificacions normatives que es van proposar per la Unitat 

d’Igualtat a què es fa referència en el present informe (accions 1, 6, 13, 18, 23, 29, 37, 

44, 50, 81, 82, 83, 84 i 87) no s’han realitzat encara (s’ha considerat que totes aquestes 
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accions es troben en execució excepte en el cas de la normativa electoral, com veurem 

al detall en l’acció 81). I les dades que mostra l’indicador d’aquesta acció 24 no són del 

tot positives quant a l’índex de participació de dones. 

 
Figura 58. Presència equilibrada en les diferents comissions de l’UJI. Valors absoluts. 

Font: gràfic elaborat per Equality Momentum a partir de la informació proporcionada per la 
Unitat d’Igualtat de l’UJI. 

 

Com pot observar-se en la figura 58 (Document 23), en totes les comissions hi ha un 

desequilibri amb caràcter general a favor dels homes, que ocupen un 66% de les 

comissions enfront d’un 34% de dones, i no es compleix el principi de presència 

equilibrada en cap comissió. El desequilibri més destacat es troba en la comissió 

d’economia, en la qual participen un 72% d’homes enfront d’un 28% de dones. No tenim 

constància de cap motiu o informe que justifique aquest desequilibri en la representació. 

Respecte de l’acció 25 sobre l’índex d’èxit de dones i homes de l’UJI en el procediment 

d’acreditació a titular d’universitat (TU), cal d’assenyalar que s’ha produït una lleugera 

equiparació de sexes (document 11) quant al percentatge d’èxit, com es pot veure en la 

taula 46. 

 
Taula 46. 
Acreditacions de titular d’universitat  

 Total Homes % Dones % 

2010 11 54,5 45,5 

2011 18 66 33 

2012 15 40 60 

2013 13 46,2 53,8 

2014 9 44,5 55,5 
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Total 66 51,5 48,5 

Font: dades extretes de la Unitat d’Igualtat UJI 

Respecte a l’acció 33 Conéixer i analitzar l’índex d’èxit de dones i homes UJI en el 

procediment d’acreditació, a pesar que el nombre d’homes és encara molt superior al de 

dones en la consecució d’acreditacions a CU, cal d’assenyalar que hi ha hagut una 

creixent equiparació en l’últim any (en el qual s’ha reduït dràsticament el nombre 

d’acreditacions atorgades).  Si analitzem les figures 33, 34, 35 de l’apartat diagnòstic del 

present informe pot comprovar-se que els últims anys s’ha incrementat l’accés de les 

dones a contractades doctores i titulars d’universitat des de 2012 i a les càtedres 

universitàries des de 2014, any en què comença a equiparar-se l’acreditació a CU per 

sexe. 

Taula 47. 
Acreditacions a catedràtic o catedràtica 

 Total Homes % Dones % 

2010 9 88,9 11,1 

2011 11 90,9 9,1 

2012 13 84,6 15,4 

2013 3 66,6 33,3 

2014 6 50 50 

Total 42 81 19 

Font: dades extrets de la Unitat d’Igualtat UJI 

En els últims 3 anys, i després del Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de 

mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana [2012/210],  “en 

matèria de despeses, els ajustos vénen referits al Capítol I, «Despeses de personal", i 

aquestes es caracteritzen pel seu caràcter excepcional i vigència temporal limitada, no 

ha sigut possible la publicació de noves places. Sent com a conseqüència la congelació 

de l’ocupació pública en aquest període. Per tant, determinades accions, com és el cas 

de la 43, a pesar de considerar-se com executada, que establia intensificar la informació 

a les dones del PAS sobre les vacants de categories superiors que hagen de cobrir-se 

mitjançant l’accés lliure, en realitat, no s’ha produït pròpiament una intensificació en la 

comunicació, sinó un manteniment del procediment que garanteix que la comunicació 

de noves places, siguen d’accés lliure o de promoció interna, arribe a tota la plantilla 

(vegeu la taula 47). 

Respecte a l’acció 28, que apareix com a executada i consisteix a afavorir les mesures 

de conciliació (vida personal, familiar i laboral) del PDI i l’organització de les tasques 

docents de les dones (POD) per a millorar la seua disponibilitat de temps i recursos per 

a preparar la promoció, hem de dir que a pesar que la majoria de departaments, centre i 
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escoles reconeixen tenir en compte l’horari de conciliació per a l’adopció de reunions i 

complir-lo, no hi ha una homogeneïtat quant a aquest horari, sent un únic centre, en 

concret el Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, que estableix com 

a horari entre les 10.00 i les 13.00 hores (Document 17). 

Seria convenient homogeneïtzar la franja horària que es considera “horari de 

conciliació”, amb caràcter institucional, ja que hi ha centres que realitzen les reunions 

fins a les 18.00 hores (tal com estableix l’acció 67 que fa referència a l’horari compatible 

amb la conciliació (HCC)). A més de fixar aquesta franja horària evitant hores crítiques 

per a la conciliació, seria convenient que els reglaments marc de cada centre, feren 

menció expressa a aquesta acció del Pla d’igualtat perquè es deixe constància per escrit 

del reconeixement a l’horari de conciliació que estableix la mateixa Universitat, buscant 

que s’incorporara de manera transversal en la totalitat de reglaments departamentals i 

establint els mínims sobre els quals aquells departaments han d’arribar a acords. 

En relació a l’acció 40, que establia afavorir les mesures de conciliació (vida personal, 

familiar i laboral) del PDI i l’organització de les tasques docents de les dones (POD) per 

a millorar el grau de mobilitat, cal tenir en compte les dades que estableix l’indicador 

relatives a l’increment de la mobilitat de les dones del PDI, que són significatives. El 

resum de dades totals del programa desagregat per sexe i any són les reflectides en la 

taula 48 (Document 26) 

Taula 48. 
Nombres absoluts d’estades per sexe de 2010 a 2014 

Recompte de Sexo Sexo

Ejercicio F M Total general

2010 21 17 38

2011 12 16 28

2012 19 10 29

2013 28 9 37

2014 25 14 39

Total general 105 66 171  
Font: dades extretes de la Unitat d’Igualtat UJI 

Durant l’any 2011 la mobilitat es redueix pràcticament a la meitat entre les dones, que 

passen a ser de 21 a 12. No obstant això, l’increment de dones en el dit programa 

durant els anys 2012 i sobretot 2013 és de 21 punts, si comparem amb 2010 (vegeu les 

figures 59 i 60), i es nota un lleu descens en el 2014. Podem dir que s’ha incrementat la 

mobilitat de les dones des del 2010 en 9 punts respecte de la dels homes. 
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Figura 59. Estades en l’estranger any 2010 (Document 26) 

Font: dades extretes de la Unitat d’Igualtat UJI  
 

 

Figura 60. Estades en l’estranger any 2013 (Document 26) 
Font: informació proporcionada per la Unitat d’Igualtat  

 

Respecte de l’acció 46, el Servei de Recursos Humans va entregar les dades —

desagregades per sexes— de sol·licituds per a dur a terme «tasques extraordinàries» 

en els últims 5 anys (vegeu la taula 49).  

 

Taula 49. 
Gratificacions extraordinàries en els últims cinc anys 
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Font: Servei de Recursos Humans UJI 

S’observa un increment progressiu de sol·licituds de dones que realitzen tasques 

extraordinàries, que han passat d’11 en 2009 a 45 dones en 2013. Aquesta acció està 

lligada a les accions de foment de la conciliació, com ara l’acció 48, o l’acció 53 referida 

al col·lectiu de dones del PAS. En aquest sentit, i per a ampliar informació,  es pot 

consultar el llibre de la Conciliació de la vida laboral i familiar de la Universitat Jaume I 

(Document 20).  

Respecte a l’acció 54, si bé es fa constar el nombre d’homes PAS formats en igualtat 

(en concret, el 13,5%), aquesta acció obligava a prestar atenció sobre un col·lectiu 

absolutament fonamental pel que fa a l’aplicació de les polítiques d’igualtat, i és el 

col·lectiu masculí del PAS. El Pla d’igualtat establia la necessitat d’abordar algunes 

matèries, com ara les masculinitats i la coresponsabilitat familiar. En aquest sentit, 

només 32 homes del col·lectiu del PAS des de 2009 fins a 2014 han rebut algun tipus 

de formació en igualtat. La qual cosa vol dir que s’ha format una mitjana de 6,5 homes 

del PAS cada any. Aquest percentatge de formació és molt baix, i a més no queda 

constatat que el contingut dels cursos incloguera formació sobre noves masculinitats, 

per la qual cosa no podem afirmar que haja tingut un gran impacte en la comunitat 

universitària. No obstant això, en el marc d’aquesta acció, s’ha desenvolupat també una 

campanya per a estimular la coresponsabilitat familiar i les noves masculinitats, que ha 

consistit en una exposició fotogràfica amb el títol “Els plaers de compartir”, en la qual 

han participat activament posant com a models professorat masculí de les distintes 

facultats i escola en actitud d’atenció i exercici de funcions pròpies de l’àmbit privat 

(Document 13). Aquesta exposició ha itinerat per la Universitat Jaume I i per les seues 

seus. Va estar exposada a la Llotja del Cànem del 5 al 8 de març, i va estar disponible al 

públic al campus i a la seu de Vinaròs en les dates següents: 

-  Facultat de Ciències de la Salut, del 13 al 20 de març.  
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-  Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, del 21 de març al 6 

d’abril. 

- Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, del 7 al 14 d’abril. 

- Facultat de Ciències Humanes i Socials, del 15 al 30 d’abril. 

- Seu de la Biblioteca de Vinaròs, de maig a desembre de 2014. 

Aquesta acció es valora molt positivament no sols per la participació del professorat 

masculí, sinó per l’abast que ha pogut tenir en tota la comunitat universitària. 

El Servei de Recursos Humans ha entregat també les dades desagregades per sexes 

de les excedències per atenció de familiars dependents que ha gaudit el PDI en els 

últims dos anys i analitzar les dades per a poder obtenir una imatge fidel de l’ús 

d’aquesta mesura de conciliació i el seu impacte en el PDI, PAS, masculí i femení, que 

contemplaven les accions 58, 59 i 60. (Document 28). En el mateix document apareixen 

les dades desagregades per sexes de les excedències voluntàries i llicències sense 

retribució que s’han gaudit en els últims dos anys. De l’anàlisi de les dades destaca que 

continuen acollint-se a l’excedència per a atenció de fills el 100% de dones en el 

col·lectiu del PAS, i un 75% de dones en el col·lectiu del PDI.  

Taula 50. 
Persones amb les situacions indicades en els últims dos anys. 

 
Font: Servei de Recursos Humans UJI 

S’observa que les dades oferides pel Servei de Recursos Humans no tenen en compte 

la informació relativa a familiars dependents (ascendents), sinó només les excedències 

per atenció de fills i filles, excedències voluntàries i llicències sense retribució (vegeu la 

taula 47). L’exploració de les necessitats de personal amb persones dependents a 

càrrec serà positiva amb vista al plantejament d’accions del pròxim pla d’igualtat. 

L’acció 62 està en relació amb la 2 atès que estableix la necessitat de dissenyar i 

implementar un programa formatiu d’acord amb l’article 61.2 de la LO 3/2007 dirigit, al 

PDI i al PAS. A més, i considerant certes dades (com ara l’important desequilibri de 

gènere existent en matèria d’ús de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar i 
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les baixes xifres d’exercici de la coresponsabilitat familiar del PDI i PAS masculí) pareix 

necessari establir una sèrie de continguts formatius mínims pel que fa a aquests ítems. 

En aquest sentit ens remetem a l’anàlisi dels indicadors ja realitzat respecte de l’acció 2 

sobre l’escassa participació en els cursos de formació, sobretot del personal masculí, 

tant del col·lectiu PAS com del PDI. També aquesta acció està en relació amb les 

accions 70, 71 i 72 que comentarem més endavant (Document 8). 

Àrea 2. Enfortiment de la perspectiva de gènere dins de l’àrea de la salut laboral. 

Acció 63 

En matèria de prevenció, a l’inici de la vigència de l’IPI UJI, es va enviar una carta des 

de la Unitat d’Igualtat a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental (Document 29) en 

la qual se sol·licitava informació sobre: 

- Les referències expresses que feia el Pla de prevenció de l’UJI als 

paràmetres diferenciats d’afectació o valors límits diferenciats d’exposició 

d’homes i dones davant certs agents (químics, físics, càrrega física, riscos 

psicosocials —treball repetitiu, càrrega mental, doble jornada, estrès, 

assetjament sexual i per raó de sexe—, condicions ergonòmiques), siga per 

diferències anatòmiques, fisiològiques, psicològiques o psicosocials entre dones 

i homes, o per la major exposició derivada d’agents presents preferentment en 

activitats “feminitzades”. 

- Les diferències en l’avaluació de riscos laborals. 

- Els llocs de treball i activitats on repercuteixen aquestes diferències, quines 

són les referències específiques a aquests en el Pla de prevenció 

- Les mesures de prevenció i protecció s’han pres per a garantir la seguretat i la 

salut de les dones que exerceixen aquests llocs de treball 

- La formació rebuda pel personal tècnic dels serveis de prevenció sobre la 

introducció de la perspectiva de gènere en la salut laboral. 

L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental ha enviat un informe (Document 30) en el 

qual s’estableix, entre altres coses, que: 

El Consell de Govern de l’UJI, en la sessió d’11 d’abril de 2011, va aprovar, amb el 

vistiplau del Comitè de Seguretat i Salut (4 d’abril de 2011) una modificació en la política 

de prevenció de la Universitat Jaume I, amb la següent inclusió textual (Vegeu 
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http://www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/rrll/plaval.pdf#page=5): “…la Universitat Jaume 

I: 

-Ha de promoure l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones i homes amb l’objectiu de 

detectar i prevenir possibles situacions en què els danys derivats del treball puguen 

aparèixer vinculats amb el sexe dels treballadors. 

-Ha d’establir mecanismes de prevenció i gestió de la violència psíquica, física o sexual i 

de qualsevol tipus d’assetjament.” 

Actualment, els informes d’avaluació de riscos laborals contemplen els aspectes referits 

a tot tipus de riscos, com són l’exposició a agents químics, físics i biològics, així com a 

factors de caràcter ergonòmic i de caràcter psicosocial. 

En l’avaluació dels factors ergonòmics cap la perspectiva de gènere pel que fa a 

càrrega física. Quant als riscos psicosocials, aquesta perspectiva està inclosa en 

l’avaluació. 

La Universitat Jaume I disposa des de novembre de 2003 d’un procediment per a la 

protecció de la maternitat i la lactància en matèria de seguretat i salut (vegeu 

www.uji.es), segons el qual, a sol·licitud de la persona interessada, es realitza una 

avaluació específica de les condicions de treball en què es tenen en compte tots els 

aspectes de l’activitat laboral que puguen afectar la maternitat i a la lactància. A partir de 

les conclusions d’aquest informe es realitzen, en cas necessari, les restriccions de les 

tasques o les adaptacions del lloc de treball. L’existència d’aquest procediment i la 

necessitat d’informar per part de la persona embarassada s’indica en cada informe 

d’avaluació de riscos de cada servei i de cada departament. 

Respecte a la formació en matèria d’igualtat entre dones i homes, el personal tècnic de 

prevenció ha realitzat el curs bàsic en aquesta matèria impartit per la Unitat d’Igualtat de 

l’UJI. 

L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental ha atès un 57 % de dones. 

Cal destacar que persones integrants de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i 

Gestió Mediambiental han participat activament en la difusió de coneixement en matèria 

de la necessària inclusió de la perspectiva de gènere en la prevenció dels riscos 

laborals. En concret, el tècnic, Rafael Vilar Zanón, ha participat en diferents jornades i 

http://www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/rrll/plaval.pdf#page=5
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xarrades, a més d’oferir formació sobre la matèria. En concret, algunes de les seues 

intervencions han sigut: 

- Formació en prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. 

L’assetjament sexual és un dels riscos psicosocials que pateixen les dones en l’àmbit 

laboral, i per la seua particularitat requereix de l’especialització i formació de persones 

de diferents àmbits que participen en les comissions antiassetjament creades a l’efecte. 

- I Jornada de Salut, Emocions i Gènere, amb la seua intervenció en la taula 

Benestar en el treball, amb la seua ponència “Salut, gènere i factors psicosocials”, en la 

primera jornada organitzada per la Facultat Ciències de la Salut, en concret per impuls 

del Departament de Psicologia Evolutiva de l’UJI i el grup d’investigació MPAGER. 

Materials que poden descarregar-se en l’enllaç 

http://jornadasaludemociongenero.uji.es/.  

- Jornada la Inspecció de Treball en matèria d’Igualtat, actuacions en l’àmbit 

laboral, organitzada per l’Associació per la Igualtat de Gènere de Castelló en 

l’ESPAITEC de l’UJI, amb la seua intervenció en la segona taula “Reptes de present i de 

futur”, ponència que es pot visionar a través del repositori de l’UJI a través del següent 

enllaç http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1467&lg. 

Àrea 3. Enfortiment de les possibilitats de conciliació de la vida personal, familiar i 

laboral des de la responsabilitat d’homes i de dones. 

Accions 64 a 80 

Respecte de les accions 64 i 65, en el llibre La conciliació de la vida laboral i familiar en 

la Universitat Jaume I s’inclouen, entre altres coses un informe sobre els resultats de 

l’enquesta sobre necessitats en matèria de conciliació que pot consultar-se a través de 

l’enllaç següent:  http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/actualitat/2014/09/llibre-conc/978-

84-697-1368-6.pd.  (Document 20). En concret, El tercer capítol proporciona una 

descripció sobre la situació del personal a l’UJI per sexe, edat, nombre de fills i filles i 

categoria laboral. El quart capítol exposa els resultats de l’enquesta realitzada referint-

se als aspectes següents: el grau de coneixement i d’utilització de les mesures de 

conciliació per part dels treballadors i treballadores de la Universitat; com es 

distribueixen les tasques domèstiques a la llar així com l’opinió i percepció que les 

persones entrevistades tenen sobre aquests punts; i, finalment, es refereix al grau de 

dificultat que tenen per a conciliar la vida laboral i la familiar. 

http://jornadasaludemociongenero.uji.es/
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1467&lg
http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/actualitat/2014/09/llibre-conc/978-84-697-1368-6.pd.
http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/actualitat/2014/09/llibre-conc/978-84-697-1368-6.pd.
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Resulta interessant destacar algunes de les dades, com ara la diferència entre dones i 

homes en el coneixement de les mesures de conciliació, que segons l’enquesta 

realitzada per la Unitat d’Igualtat i publicada en el llibre de conciliació, són elles les que 

estan més familiaritzades amb aquestes mesures. A més, crida l’atenció les dades 

següents: 

- El 57% dels homes coneix la mesura “Excedència per a atenció a menors o 

familiars a càrrec seu”, i un 54% dels homes coneixen la mesura “Adaptació/reducció 

de jornada per a l’atenció directa a una persona amb discapacitat.  

Només un 41,9% d’ells coneix la “Flexibilitat horària en la jornada laboral per guarda 

legal de menors o familiars que requerisquen dedicació especial.” I, finalment, només un 

24,7% coneixen la preferència en l’accés als cursos de formació del PAS. 

Respecte de l’horari compatible amb la conciliació (HCC) que estableix l’acció 67, ja 

s’ha comentat la conveniència de delimitar aquest horari i homogeneïtzar-ho amb 

caràcter institucional, de manera que l’inici i la finalització de les reunions facilite la 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral. L’acció 67 establia una franja entre 10 i 

18 hores (preferiblement, en horari de matí).  

El Document 17 deixa constància del compliment del HCC fixat per aquesta acció. No 

obstant això, seria desitjable que el HCC finalitzarà a les 16.40 hores precisament per a 

evitar les reunions en hores «crítiques» per a la conciliació —entrada i eixida de 

col·legis. 

L’IPI UJI contemplava la necessitat de dissenyar i implementar un programa formatiu, 

dirigit tant al PDI com al PAS. Vistes les dades del baix nombre de persones usuàries de 

les mesures de conciliació i les baixes xifres de coresponsabilitat familiar del PDI i PAS, 

era necessari establir una sèrie de sessions, i accions de formació i informació, tant per 

al PDI femení i masculí, com per al PAS, per tal que reberen informació de la possibilitat 

i dels avantatges de compartir el permís per maternitat, adopció i acollida amb les seues 

parelles. Aquestes sessions d’informació a què fa referència l’acció 68, van ser quatre 

durant l’any 2011 i cal posar-les en relació amb l’acció 48, ja que es van realitzar de 

manera conjunta per a ambdós sexes i col·lectius. Les persones assistents van ser en 

total 56, 45 dones i 11 homes.  

A més, com a suport es va realitzar un fullet informatiu sobre els serveis i recursos de 

conciliació existents a l’UJI i previstos pel Pla, que es va entregar presencialment en les 
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sessions informatives i que està disponible en el web 

(http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7d318492-2fac-4a64-93fe-

ca374e8c561b/concilia14.pdf?guest=true) (Documents 8 i 80). 

Respecte de l’acció 69, si bé no va poder establir-se l’espai de lactància dins les 

instal·lacions de l’Escola Infantil, l’UJI disposa de dos espais o locals de lactància, 

ubicats al Servei d’Esports i a l’ESTCE. Aquests espais donen servei a tota l’UJI i van 

ser promoguts al seu dia per l’OPGM i l’USE (Document 30). 

Amb l’objectiu de formar i informar en matèria de conciliació i coresponsabilitat, les 

accions 62, 70, 71 i 72 es van desplegar a través d’unes jornades de portes obertes 

dirigides a tota la comunitat universitària (Document 8). Van constar d’una conferència 

marc i tres tallers pràctics sobre diferents temàtiques impartits per: 

- Mª Ángeles Durán Heras, catedràtica de Sociologia i professora d’investigació en 

ciències socials del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CISC)  

- Carolina Recio Cáceres, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el 

Treball (QUIT)   de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

- Vicente Borrás Catalá, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el 

Treball (QUIT)   de la Universitat Autònoma de Barcelona 

- Eva Cifre Gallego13 i Mercedes Ventura Campos, personal de l’equip WoNT, 

expertes en Investigació psicosocial de la Universitat Jaume I. 

L’alumnat inscrit a aquestes jornades va ser de 126 persones (en concret, 102 dones i 

24 homes). Les persones que assistiren a totes les jornades van ser 73 (62 dones i 11 

homes). Moltes de les persones que van realitzar la inscripció no van assistir al total 

d’hores necessàries per a obtenir la certificació.  

El balanç quant a l’impacte d’aquesta acció en l’alumnat és positiu, encara que destaca 

que la majoria de persones que hi van assistir van ser dones, raó per la qual es 

considera important incidir en el missatge que la conciliació és un assumpte social, 

d’homes i dones. Seria desitjable que aquestes jornades es muntaren almenys una 

vegada a l’any, i que arribaren a un públic més plural (no sols femení), i s’establiren 

acords amb les diferents facultats i escoles, de manera que el professorat proposara als 

estudiants realitzar activitats relacionades amb la conciliació i la coresponsabilitat, dins 

                                                 
13

  
Eva Cifre Gallego desenrotlla la seua activitat investigadora des de 2013 en l’equip d’investigació MPAGER 

(Multidimensional Psichological Approach Gender Regulation) de l’UJI. 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7d318492-2fac-4a64-93fe-ca374e8c561b/concilia14.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7d318492-2fac-4a64-93fe-ca374e8c561b/concilia14.pdf?guest=true
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dels programes de les seues assignatures, d’aquesta manera, no sols estarien fent un 

pas endavant quant a una obligació legal d’incorporar-les, sinó que també, estarien 

fomentant l’assistència a jornades d’aquest tipus a tot tipus d’estudiants, de diferents 

disciplines i sexes, i s’implicarien en un dels objectius prioritaris de l’IPI UJI, que és 

precisament posar fi als estereotips de gènere que estableixen la falsa idea que la 

conciliació és un assumpte quasi exclusiu de dones. 

Pel que fa a l’establiment de convenis de col·laboració amb centres de dia, de 

naturalesa pública o privada, per a l’atenció de persones dependents que contemplava 

l’acció 76, s’ha comprovat que hi ha un acord en vigor amb l’empresa Ajuda Familiar 

S.L., amb la qual es va firmar un conveni de col·laboració l’any 2011 i que es manté en 

vigor. Per aquest acord, la gerent de l’empresa ens ha notificat que amb aquest conveni, 

tota la comunitat universitària, plantilla i estudiants, rebrien un 10% de descompte en els 

serveis que ofereix la dita empresa: bàsicament assistència domiciliària, atenció de 

persones majors, malaltes i menors, hospitalitzacions, llei de dependència, tasques de 

la llar, neteja, comunitats, locals i oficines, serveis, conciliació de la vida laboral i familiar 

(Document 31). 

Les accions d’informació i de formació realitzades i dirigides al foment del gaudi del 

permís per paternitat i altres mesures de  conciliació (reduccions de jornada, 

excedències) entre els homes del PDI, del PAS i de l’alumnat, a qui fa referència l’acció 

78, han sigut complementades amb una edició completa, accessible també a través 

d’internet del llibre La conciliació de la vida laboral i familiar en la Universitat Jaume I, 

que dedica un capítol complet a la regulació dels drets de conciliació a l’UJI accessible 

en el següent enllaç http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/actualitat/2014/09/llibre-

conc/978-84-697-1368-6.pdf.  

Respecte a l’acció 80, que establia dues accions ben diferenciades, d’una banda, 

reconèixer la coresponsabilitat als homes que l’exercisquen  —com a requisit 

instrumental del valor «igualtat entre els homes i les dones», recollit en els Estatuts de 

l’UJI, així com en la LOMLOU, la coresponsabilitat d’homes i dones enfront de les 

responsabilitats familiars, fent públic, per exemple, un rànquing de «homes 

coresponsables», o altres mesures de reconeixement i de divulgació de bones 

pràctiques en matèria de coresponsabilitat— aquesta part no s’ha executat (al marge de 

la campanya ja mencionada en l’acció 54). I d’una altra, organitzar tallers de 

supervivència domèstica per a homes del PDI i del PAS de l’UJI (també oberts a 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/actualitat/2014/09/llibre-conc/978-84-697-1368-6.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/actualitat/2014/09/llibre-conc/978-84-697-1368-6.pdf
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l’alumnat masculí). En el marc d’aquesta acció ens trobem amb l’organització d’un taller 

per part de la Fundació Isonomia que va finalitzar el 27 de juliol de 2012 (FIS 80) dirigit 

a la comunitat universitària en matèria de noves masculinitats. El dit taller era 

convalidable per dos crèdits. El preu era de 115 € i la Unitat d’Igualtat el subvencionava 

amb 85 €. Es van matricular i van superar el curs set persones, totes dones. No 

comptem amb informació sobre el col·lectiu a què pertanyien. Encara que aquesta acció 

es considera executada, l’abast de la seua execució pel que fa al caràcter quantitatiu és 

molt escàs, i encara que comptava amb vuit mòduls, dos dels quals titulats “Els homes i 

la coresponsabilitat” i “Les polítiques socials d’igualtat i les noves masculinitats-

moviments socials d’homes i canvis en els models d’homes”, el fet que cap home s’hi 

matriculara és un indicador si més no preocupant de la falta de sensibilització envers 

aquesta matèria. 

En aquest sentit, a més, la Fundació Isonomia dins de la comanda de 2012 (Document 

15), ha realitzat les funcions d’assessorar i proposar temàtiques sobre: 

- Gènere i mitjans de comunicació 

- Articulació del desig a través del bon tracte: relacions en igualtat 

- Coeducació 

- Llenguatge no sexista i tractament no sexista de la informació (específic per al PDI, 

PAS, alumnat o per a serveis determinats) 

- Gènere, cos, trastorns alimentaris… 

- Sexualitat 

- Foment de la coresponsabilitat: supervivència domèstica (bricolatge, mecànica, 

cosir...) 

- Comunicació no sexista en l’activitat docent 

- Incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària 

- Organització d’activitats (socioculturals, esportives, etc.) amb perspectiva de gènere. 

ACCIONS EN EXECUCIÓ 

Quant a les accions en execució d’aquest segon eix són les següents: 

L’acció 1, que proposava revisar i modificar les normatives (PAS i professorat associat) 

de l’UJI i incloure-hi l’exigència que la composició de les comissions i tribunals 



Avaluació I Pla Igualtat UJI 2010-2014 105 
 

garantisca el principi de presència equilibrada. En aquest sentit, la Unitat d’Igualtat va 

emetre un informe amb les propostes de modificació de normativa interna de la 

Universitat Jaume I, dirigit als serveis jurídics de la Universitat i la Secretaria General. 

Aquesta acció s’ha considerat i es troba en execució, ja que, si bé la Unitat d’Igualtat va 

redactar l’informe (Document 11) les propostes de modificació encara no s’han tingut en 

compte, tot i que es consideraran en el moment en què es modifiquen, tal com ha 

confirmat mitjançant un correu electrònic a la Unitat d’Igualtat l’actual secretari general 

de l’UJI. “Per indicació del secretari general us comuniquem que sí que s’ha fet la 

revisió en el cas de la Normativa Electoral, i en la resta de normatives és farà al mateix 

temps que es modifiquen” (Document 32). Aquesta acció cal posar-la en relació amb 

altres lligades a aquesta (accions 1, 6, 13, 18, 23, 29, 37, 44, 50, 82, 83, 84, 87). L’estat 

d’aquestes catorze accions es troba en execució, atès que no s’ha modificat la dita 

normativa, a excepció de la modificació de la normativa electoral: la Junta Electoral va 

acceptar part de les propostes presentades per la Unitat d’Igualtat i ho va justificar 

mitjançant un informe (Document 12).  

Cal afegir que, respecte de l’acció 50, també s’ha considerat en execució, a pesar que 

des de la publicació del Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures 

urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana [2012/210] se suspenien 

totes les d’ajudes socials. En el 2012 es van fer les últimes resolucions referents a 

ajudes socials corresponents a l’any 2010.  

Una altra acció que queda en estat d’execució ha sigut l’acció 66, que tenia com a 

objectiu integrar de manera obligatòria, dins de la planificació de la docència dels 

departaments, la integració de la conciliació de la vida laboral i familiar mitjançant un 

acord de cada consell de departament on s’establisca la preferència en l’elecció 

d’horaris lectius del PDI amb fills o filles menors de 12 anys, o amb discapacitat o 

familiars dependents a càrrec. Els acords que s’han produït s’han comunicat a la Unitat 

d’Igualtat. Algunes direccions de departament han manifestat l’existència d’un conflicte 

d’interessos entre la conciliació del professorat i l’elecció de docència i horaris conforme 

al principi de jerarquia i antiguitat. Les solucions que al seu dia va proposar la Unitat 

d’Igualtat van ser les següents: 

1. Realitzar un estudi sobre les necessitats de conciliació amb impacte sobre el 

repartiment de la docència. 

2. Aplicació progressiva en cas d’impacte elevat (més del 25% de PID sol·licitant). 
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3. Reserva d’una part de la docència (no de tota) establida en horaris de conciliació per 

a ser posada a disposició de les persones sol·licitants. 

4. Recordar la distinció entre el dret a la conciliació (reconegut legalment) i el mer ús 

acadèmic de l’elecció de docència segons els criteris de jerarquia i antiguitat. 

Es considera que aquesta acció està en execució atès que no hi ha hagut acords en tots 

els departaments, però s’entén que progressivament es produiran i es registraran 

(vegeu la figura 61). 

 
Figura 61. Avaluació d’implementació per eixos. Estat de les accions de l’Eix 2: El treball en la 

Universitat Jaume I (PDI i PAS). La conciliació i la coresponsabilitat 
Font: gràfic elaborat per Equality Momentum a partir de la informació proporcionada per la 

Unitat d’Igualtat de l’UJI.  
 

ACCIONS NO EXECUTADES 

Hi ha una sèrie d’accions que consten com a no executades la responsabilitat de la qual 

no recau sobre la Universitat Jaume I, sinó que obeeix a factors externs, com és el cas 

dels propiciats per la crisi econòmica, que en el cas de l’administració pública ha 

bloquejat la possibilitat de contractació des de l’any 2012, any en què es publica la 

normativa a què ja s’ha fet referència. És el cas de les següents: 

- Acció 16, que preveia “sol·licitar al Servei de Recursos Humans informació sobre 

quines han sigut les proves selectives o els criteris per a cobrir les places de direcció de 

servei/gabinet/direcció en els últims cinc anys.” 

- Acció 19 “Afavorir la promoció (o incorporació) prioritària de les dones, en 

igualtat de mèrits,  a les categories professionals on estiguen infrarepresentades.”  
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- Les accions 26 “Índex d’èxit de dones i homes UJI en les proves d’accés a les 

places de TU” i 34 “Índex d’èxit en les proves d’accés a les places a CU” 

- Respecte a l’acció 30, i l’acció 31, la Unitat d’Igualtat va redactar un informe 

(encara que no consta l’evidència) que establia el percentatge de presència de dones 

TU en cada àrea de coneixement. El dit informe es va realitzar mitjançant un projecte 

subvencionat per l’Institut de la Dona, i incorporava un estudi sobre les vacants, així 

com les recomanacions en forma d’informes d’impacte de gènere. No obstant això, no 

ha sigut possible realitzar una promoció prioritària de les dones a places de TU, en 

igualtat de mèrits, en les àrees de coneixement on estiguen infrarepresentades, ni 

tampoc hi ha hagut sol·licituds de convocatòria de places per als cossos docents 

universitaris que hagen pogut acompanyar-se d’informes d’impacte de gènere. 

- Les ajudes a què l’IPI UJI feia referència en la seua acció 74 consistien a 

estudiar la viabilitat d’establir ajudes econòmiques (en el marc de les ajudes socials) per 

a l’assistència domiciliària de filles i fills o familiars dependents. No consta informe sobre 

la viabilitat o no d’establir ajudes econòmiques per a l’assistència domiciliària de filles i 

fills o familiars dependents. 

D’altra banda, tampoc ha sigut possible acció 7 “Afavorir la prioritat d’incorporació de les 

dones, en igualtat de mèrits, en les places de professorat associat en les àrees de 

coneixement on les dones ATP (associades a temps parcial) estiguen 

infrarepresentades”. La impossibilitat en aquest cas respon al Text refós de la Llei 

d’universitats (LOMLOU) que, no ha afavorit la contractació de dones, ja que en l’article 

53 estableix “la contractació de professores i professors associats s’ajustarà a les regles 

següents: a) El contracte es podrà celebrar amb especialistes de reconeguda 

competència que acrediten exercir la seua activitat professional fora de l’àmbit acadèmic 

universitari.” Aquest article obliga que el professorat associat es trobe d’alta en la 

Seguretat Social amb caràcter previ a la contractació com a professorat associat, o el 

que és el mateix, que tinga un altre treball, requisit aquest que té un clar impacte de 

gènere.  

De la mateixa manera, hi ha una sèrie d’accions que requerien haver invertit en mitjans 

tècnics i humans per al disseny i execució de polítiques públiques, realització i anàlisi 

d’enquestes, campanyes informatives, etc., que no s’ha realitzat per la qual cosa el seu 

estat és no executades, les accions que afecten aquest bloc són les següents: 

Acció 5: no s’ha pogut evidenciar el compliment d’aquesta acció que requeria:  
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⎯ Facilitar l’accés del PDI ATP (associat a temps parcial) a les mesures de conciliació, 

en particular a ajudes (econòmiques o d’accés a l’escola infantil de l’UJI) per guarderia i 

ajudes i serveis per a l’atenció a familiars dependents, especialment per al PDI associat 

que siga cap de família monoparental. 

⎯ Realitzar un barem per a prioritzar i establir els criteris de concessió. 

En la FIS núm. 5 consta la petició de la Unitat d’Igualtat sobre si s’ha realitzat el barem 

per a prioritzar i establir els criteris de concessió d’ajudes econòmiques per a facilitar 

l’accés a les mesures de conciliació (guarderies i persones dependents), però no ha 

tingut resposta dels serveis oportuns. 

Tampoc comptem amb cap dels dos indicadors proposat en l’IPI UJI: 

- Nombre de PDI ATP (desagregat per sexes) que sol·licita les ajudes. 

- Nombre de PDI ATP (desagregat per sexes) a què s’ha reconegut. 

Acció 14, que contemplava la realització d’una enquesta per a conèixer i analitzar els 

obstacles que les dones troben a l’hora d’aconseguir un lloc de treball del grup A 

(enquesta entre les dones del PAS amb titulació universitària).  

Acció 27, conèixer i analitzar els obstacles que les dones troben a l’hora d’aconseguir la 

seua promoció a TU (enquesta entre contractades doctores i ajudants doctores). 

Coneixem les dades relatives a les acreditacions per a poder ser contractat com a 

doctora o doctor (Document 25), però no s’han realitzat les enquestes que contemplava 

l’IPI UJI. 

Acció 32, analitzar l’evolució de l’accés a les places de CU de dones i homes des que 

es van implantar els sistemes d’habilitació i, ara, acreditació (LOU i LOMLOU), i 

comprovar si aquests sistemes han afavorit l’accés de les dones a les CU. Fer una 

anàlisi dinàmica de les dades corresponents a l’últim any en què es convocaren places 

de CU a l’UJI a l’empara de la LRU, fins el 2009. Si bé s’ha tingut accés a la informació 

de les dades, no es realitzat l’anàlisi dinàmica que requeria aquesta acció. 

Acció 35, conèixer i analitzar els obstacles que les dones troben a l’hora d’accedir a les 

places de CU (enquesta entre CU i TU dones). 

Acció 38, afavorir la promoció prioritària de les dones a places de CU, en igualtat de 

mèrits, en les àrees de coneixement on estiguen infrarepresentades. 
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Acció 39, fomentar l’accés de les dones a càrrecs de gestió amb la valoració de 

l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

Acció 41, afavorir l’accés de les dones a places de PDI funcionarial, fins a aconseguir 

una representació equilibrada d’ambdós sexes en l’àmbit funcionarial i en el laboral, per 

mitjà de l’aplicació de les mesures de conciliació i coresponsabilitat contingudes en 

aquest Pla. 

Acció 45, afavorir la promoció o l’ingrés prioritari de les dones, en igualtat de mèrits, en 

places de les categories professionals més elevades on estiguen infrarepresentades. 

Acció 47, conèixer i analitzar els obstacles que troben les dones del PAS per a realitzar 

«tasques extraordinàries» (enquesta). 

Acció 49, desenvolupar campanyes d’informació dirigides a tot el PDI, perquè conega 

qui, quan, com i per què pot sol·licitar les ajudes. 

Acció 51, garantir la presència equilibrada de dones i homes del PAS en tots els òrgans 

—permanents i conjunturals— de gestió, decisió, assessorament i estudi de l’UJI 

(comissions, tribunals, etc.). 

Acció 52, conèixer i analitzar els obstacles que les dones del PAS troben per a entrar en 

el programa de mobilitat del PAS (enquesta). 

Acció 56, investigar quines han sigut les malalties determinants de les baixes, per 

determinar si poden tenir una etiologia laboral i si, prestant més atenció a la perspectiva 

de gènere en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals (avaluació de riscos i adopció de 

mesures preventives) es podria reduir la incidència d’aquestes patologies en les dones 

del PDIL. 

Acció 57, investigar quines han sigut les malalties determinants de les baixes, per 

determinar si poden tenir una etiologia laboral i si, prestant més atenció a la perspectiva 

de gènere en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals (avaluació de riscos i adopció de 

mesures preventives), es podria reduir la incidència d’aquestes patologies en les dones 

del PASL. 

Acció 61, enquesta per a conèixer el grau d’interès i acceptació de les temàtiques 

formatives per part de la plantilla (enquesta a PDI i a PAS).  

Acció 73, estudiar la viabilitat de la posada en marxa d’un programa pilot de teletreball 

d’acord amb l’experiència del Ministeri d’Administracions Públiques. Com a recurs, es 
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pot utilitzar el Manual para la implantación de programas piloto de teletrabajo en la 

Administración del Estado, publicat pel Ministeri). 

Acció 75, establir la preferència en l’accés als cursos de formació del PAS i del PDI que 

s’incorpore al treball després de gaudir del permís per maternitat, paternitat o d’una 

excedència per atenció de fills, filles o familiars dependents. Aquesta acció està 

classificada com no executada perquè no tenim constància del seu indicador propi, en 

concret, informe sobre el nombre de persones afavorides per la preferència d’accés als 

cursos de formació per aquest motiu.  Del llibre de conciliació s’extrau que aquesta és 

una de les mesures menys conegudes, en concret, només la coneix el 9,3% de les 

dones i el 4,3% dels homes (Conciliación, Alcañiz, p 146). No hi ha evidències que 

s’haja implementat, difós i, si escau, gaudit. 

Respecte de les campanyes d’estímul al PDI masculí, al marge de la campanya 

desenvolupada en el marc de l’acció 54, no s’han trobat evidències de campanyes 

dirigides a aquest col·lectiu en concret, per tant, l’acció 77 ha quedat sense executar-se. 

I en el mateix sentit l’acció 79, que pretenia promoure grups d’intercanvi d’experiències 

en la coresponsabilitat. Aquestes últimes dues accions haurien de tornar a plantejar-se 

com a objectiu amb vista al pròxim Pla d’igualtat. Desplegar campanyes formatives, 

d’estímul al PDI masculí (i femení), en matèria de noves masculinitats i coresponsabilitat 

familiar és un element clau per a la implementació de polítiques d’igualtat, no sols per 

l’impacte en l’ús de les mesures de conciliació que, com vèiem abans és molt necessari, 

sinó també per la influència que el professorat pot exercir sobre la resta de la comunitat 

universitària quant al qüestionament dels rols i estereotips de gènere, introduint aquesta 

qüestió en el desenvolupament corrent dels programes de les seues assignatures, per 

exemple, mitjançant la formulació d’enunciats de problemes. 

 

EIX 3. PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ 

ACCIONS 81 A 91 

Àrea 1. La maternitat i la paternitat no poden ser obstacles per a exercir els drets 

representatius i de participació. 

ACCIONS EXECUTADES 

Dues són les accions executades en aquest eix.  
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L’acció 81 plantejava “assegurar que la normativa electoral de la Universitat garantisca 

que les persones que es troben gaudint del permís per maternitat o per paternitat, o de 

les excedències per atenció de fills i filles o familiars dependents, no siguen excloses del 

cens i mantinguen íntegres els seus drets durant el temps que dure el permís o 

l’excedència, i puguen participar en les eleccions als òrgans de govern de l’UJI i dels 

centres i departaments, així com en les reunions dels consells de departament i juntes 

de facultats”, i per a executar-la va ser necessari modificar la Normativa electoral —que 

és, fins a data, l’única normativa de tota l’UJI que ha sigut modificada a proposta de 

l’informe elaborat per la Unitat d’Igualtat (Document 33)—. No obstant això, no es van 

tenir en compte tot les recomanacions que el dit informe incorporava quant a les 

modificacions que calia introduir, sinó només les següents: 

- Sí que es va modificar l’article 2.7 per tal que les persones que estiguen gaudint 

d’un permís d’excedència, en cas de maternitat o paternitat, excedència per atenció de 

fills, filles o familiars dependents, no siguen excloses del cens i puguen gaudir del 

sufragi actiu, és a dir, que puguen votar. 

- A més, es va afegir l’article 2.10, en el qual es diu textualment: “Cap persona pot 

ser obligada o patir pressió perquè desistisca de la seua candidatura. Si alguna persona 

exercitara pressió sobre una altra amb l’interès d’obligar-la a desistir de presentar-se a 

les eleccions, es prendran les mesures oportunes, fins i tot de caràcter disciplinari, per 

part de l’òrgan competent”.  

- D’altra banda, cal destacar que una de les modificacions proposades es va admetre 

només parcialment, en concret, en l’article 6.1 es va afegir “Es procurarà l’observança 

del principi de presència equilibrada”, en compte d’incorporar “Es garantirà el principi de 

presència equilibrada”. En aquest sentit, les llistes electorals de les candidatures 

sindicals de l’UJI no tenen obligació de garantir, sinó només procurar, el principi de 

presència equilibrada, i de fet, en l’actualitat això no es compleix (vegeu l’acció 91). 

- Per a acabar, es va afegir una disposició final tercera per la qual es procurarà la 

presència equilibrada d’homes i dones en els òrgans de govern, i de gestió i també en la 

representació del Claustre, que s’haurà de justificar en cas contrari, encara que s’haja 

reduït el nombre de persones. 

L’acció 91 exigia “Sol·licitar a les centrals sindicals que despleguen una política 

d’equilibri en l’elaboració de les candidatures amb vista a les eleccions per a òrgans de 

representació del personal, amb atenció a la composició i a l’ordre establit, per a poder 
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garantir que, independentment del resultat, la presència de les delegades i delegats 

s’acomode al principi de presència equilibrada.”   

A més de l’informe realitzat per la Unitat d’Igualtat a què hem fet referència (Document 

33), en 2010 es van impugnar les llistes de dues centrals sindicals a temps perquè 

presentaren les seues candidatures complint el principi de presència equilibrada. 

Aquesta acció té caràcter quadriennal, és a dir, ha d’executar-se cada quatre anys. 

L’any 2014 han tornat a ser les eleccions i quant a la verificació de si les candidatures 

compleixen el principi de presència equilibrada, aquests són els resultats: 

- En el PDI destaca positivament que la UGT i CCOO presenten llistes paritàries (a 

més de cremallera). No obstant això, les coalicions restants queden molt lluny del 

principi de presència equilibrada, STEPV i CSI-CSIF (en els dos casos, tres dones en 

una llista de catorze candidatures). (Document 37) 

- Les llista de candidatures al PAS són molt més equilibrades en general. Poden 

consultar-se en l’enllaç  (Document 36). 

Àrea 2. Participació equilibrada de dones i d’homes en els òrgans de govern i 

representació. 

 

ACCIONS EN EXECUCIÓ 

N’han quedat quatre en execució, tal com es detalla a continuació: 

Quant a l’acció 82, que fa referència a la modificació normativa de l’UJI, en concret, als 

nomenaments de lliure designació, en el sentit que les dones que han sigut designades 

vicerectores, vicedeganes, secretàries de centre o secretàries de departament, no 

cessen d’aquests càrrecs quan es troben en situació d’incapacitat temporal per embaràs 

de risc, permís per maternitat o permís per lactància, i amb caràcter general l’acció 83 

que encarregava l’estudi de la LO 3/2007 i de la LOU 4/2007 (LOMLOU), per a revisar i 

modificar la normativa de l’UJI, amb la finalitat de garantir la presència equilibrada 

d’homes i dones en les candidatures, en els òrgans de govern i de gestió i en la 

representació en tots els àmbits, ja hem indicat que aquestes accions es van posar en 

marxa per part de la Unitat d’Igualtat, amb l’emissió d’un informe (Document 11) però 

que es troben en estat d’execució, per la qual cosa les modificacions normatives de l’UJI 

que puguen garantir aquest aspecte no s’han produït.  
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En el mateix sentit es troba en execució l’acció 84, la pretensió de la qual és mantenir 

l’equilibri entre sexes en els nomenaments que es facen a l’UJI:   

-Modificació de la normativa relativa als càrrecs per designació, en el sentit d’exigir que, 

junt amb la designació que es faça per a cada càrrec, l’òrgan que fa la designació 

adjunte un informe de l’impacte de gènere.  

-S’exigirà, així mateix, que la designació comporte un reequilibri de gènere. 

L’indicador d’aquesta acció requereix una recopilació de dades permanentment, que 

tinga en compte els nomenaments d’homes i dones en tots els òrgans, àmbits i 

instàncies, per a comprovar si compleixen o no el principi de presència equilibrada i si 

s’han adjuntat els informes d’impacte de gènere. En aquest sentit podem trobar la dada 

referent a la distribució dels càrrecs de responsabilitat per sexe, segons els òrgans de 

direcció de l’any 2013, en el Llibre de conciliació a l’UJI (Vegeu la taula 51). 

Taula 51. 
Distribució de càrrecs de responsabilitat per sexe 2010 

 

Font: De: Alcañiz, Mercedes; Acosta, Hedy; Campos, Amparo; Escrig, Gemma; García, 
Santiago; Martí, Ana; Ortí, Maria José; Pascual, Lourdes; Querol, Vicent, y Sales, Anna 

(2014). La conciliación de la vida laboral y familiar en la Universitat Jaume I. Castellón de 
la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. Recuperat de: 

http://dx.doi.org/10.6035/Humanitats.2014.42 

 
Taula 52. 
Distribució de responsabilitat per sexe 2014 

 Dones Homes  

Rectorat - 1 

secretària general - 1 

Gerència - 1 

Sindicatura - 1 

Vicerectorats 4 5 

Deganats/Direcció 1 3 

Secretaria de centres 3 1 

Direcció de departament 10 17 

Secretaria de departament 14 13 

Font: informació extreta de  www.uji.es  
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Els quatre primers càrrecs són unipersonals. L’evolució ha anat en detriment de la 

representació de dones que han passat de dues dones i dos homes a cap dona i quatre 

homes en els últims anys. Respecte de la direcció de departaments, s’ha mantingut 

masculinitzada, i està representada en el 63% dels casos per homes. Els vicerectorats 

mantenen un equilibri. El mateix ocorre amb les secretaries de departament, on el 

51,8% són dones. No obstant això, els deganats i les direccions de centre que 

mostraven una proporció paritària ara es desequilibren en favor dels homes. Al contrari 

que les secretaries de centre, on la proporció de dones és del 75% (vegeu la taula 52). 

La Unitat d’Igualtat es remet al web quant a la resta d’òrgans. En aqueix sentit, hem 

comprovat que la informació és pública i apareix al web de la Universitat Jaume I, però 

les dades estan agrupades, no estan desagregades per sexe, ni apareixen estadístiques 

en cada òrgan, sinó únicament el llistat (amb nom i cognoms), la qual cosa dificulta la 

comprovació de cada cas, i fa impossible recopilar l’indicador d’aquesta acció. Vegem-

ne alguns: 

- El Consell de Govern  (consultat el 27 de gener de 2015), està compost per 19 

dones i 33 homes, la qual cosa significa que no es compleix el principi de presència 

equilibrada, les dones queden en un escàs 36,5%. 

- El Consell de Direcció  (consultat el 27 de gener de 2015), està compost per 4 

dones i 8 homes, la qual cosa representa només un 33% de dones. 

- El Consell Social tampoc compleix el principi de presència equilibrada, 

http://ujiapps.uji.es/organs/ocag/csocial/base/infogen/composicio/#8 (consultat el 27 de 

gener de 2015),  la qual cosa és més complicat en tractar-se d’un òrgan col·legiat. 

El mesurament i estadístic s’ha de realitzar de manera transversal perquè puga 

comptar-se amb les dades d’anàlisi i poder generar els informes oportuns en relació al 

fet de si es compleix o no el principi de presència equilibrada. Per al dit control és 

necessari, a més, comptar amb personal tècnic. 

En el mateix sentit entenem en execució l’acció 87, sobre la revisió (i proposta de 

modificació), no obstant això, queda pendent que es produïsca la modificació normativa 

pròpiament dita, a fi de garantir l’equilibri entre ambdós sexes en les candidatures de 

tots els àmbits.   

http://ujiapps.uji.es/organs/ocag/csocial/base/infogen/composicio/#8
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Figura 62. Avaluació de la implementació per eixos. Estat de les accions de l’EIX 3. 

Participació en òrgans de govern i representació 
 Font: gràfic elaborat per Equality Momentum a partir de la informació proporcionada per la 

Unitat d’Igualtat de l’UJI.  

 

ACCIONS NO EXECUTADES 

Han quedat sense executar-se en concret cinc accions, el 46% de les accions previstes 

(vegeu la figura 62). 

Respecte a la forma en què havien de dur-se a terme els objectius d’aquest eix era 

fonamental una acció que havia de desenvolupar-se amb caràcter previ, en concret, 

l’acció 90 contemplava “Dissenyar i posar en marxa un pla de formació en temes de 

gènere, dirigit a les persones que exerceixen o puguen exercir càrrecs o llocs de 

direcció, govern i responsabilitat en la Universitat, així com al seu PAS de suport”. 

Aquesta acció puntual que es va desenvolupar durant final de l’any 2010 (quant a la 

seua planificació i disseny) i principis del 2011 quant a la seua realització, només va 

assolir, segons l’informe presentat, el 25% de la seua execució, (Document 35). La 

dificultat novament va estar en l’escàs nombre d’inscripcions. No comptem amb el 

nombre de participants en el pla de formació, desagregat per sexes, nivells, estaments 

(PAS, PDI) i àmbits de responsabilitat, informació requerida per l’indicador de l’IPI UJI.  

L’acció 85, que establia “vetlar per una presència equilibrada en consells, comissions, 

comitès i tribunals”, a pesar que la Unitat d’Igualtat, va complir l’obligació de comunicar 

a les diferents direccions de centre, vicerectorats, direccions de gabinet, de servei, 

d’unitat, i direccions de departament, mitjançant carta (Document 34) la necessitat de 
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complir el principi de presència equilibrada, no pot considerar-se executada, 

desconeixem l’indicador propi d’aquesta acció; en concret, no tenim el percentatge de 

presència d’homes i dones dins del marge 40-60%, en tots els consells, comitès i 

tribunals. Només s’han evidenciat les dades en relació a les comissions (vegeu acció 

24). 

No es va realitzar l’acció 86 que requeria dissenyar i realitzar una enquesta entre dones, 

PDI, PAS i alumnat per a la concreció i anàlisi dels obstacles que les dones troben per a 

la seua participació en els òrgans de govern de l’UJI. 

I tampoc hi ha evidències que s’haja incentivat —més enllà de les cartes enviades per la 

Unitat d’Igualtat—, com preveia l’acció 88, la participació equilibrada de dones i d’homes 

(PDI, PAS i alumnat) en els consells, comissions, juntes, tribunals i càrrecs de la 

Universitat. Tampoc hi ha en la Memòria anual, com establia l’acció 89, de la Universitat 

informació relativa a l’aplicació efectiva en cada un dels òrgans de govern i de 

participació (col·legiats i unipersonals, d’àmbit general o particular) del principi de 

presència equilibrada, amb especificació, mitjançant la desagregació, per sexe, de les 

dades de la distribució de les persones que els integren. 

 

EIX 4. INVESTIGACIÓ, PUBLICACIONS I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT 

ACCIONS 92 A 120 

 Les dades quantitatives relatives a l’Eix 4, d’Investigació, Publicacions i Transferència 

de coneixement són en general positives. No obstant això, com podem veure en el 

gràfic 12, han quedat pendent d’execució un 45% de les accions (en concret, tretze 

accions), hi ha un 7% en execució (dues accions) i s’han executat el 48% (catorze 

accions en total). Vegem-les per àrees d’intervenció. 

Àrea 1. Investigació 

Els objectius bàsics de l’àrea d’investigació són dos: la distribució equilibrada de la 

investigació i la investigació especialitzada en temes de gènere, i per a això es 

despleguen les accions entre la 92 i la 116.  

Quant a la composició dels equips d’investigació, les accions es dirigien pràcticament 

totes al coneixement de la situació, i en aqueix sentit, el Pla ha aconseguit els seus 

objectius. 
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ACCIONS EXECUTADES 

Les xifres totals de persones investigadores a l’UJI des de 2005 fins a l’actualitat ha 

sigut la informació facilitada per l’OCIT (Document 5). Respecte a aquesta informació, 

que fa referència a les accions 92, 93, 94, 95 i 96, cal destacar el següent: 

Respecte de la composició dels grups per sexe, des de l’any 2009 al 2013 hi ha una 

certa paritat i una progressiva incorporació de dones als grups d’investigació, assolint la 

xifra de 432 dones, la qual cosa suposa un 51,37% del total de components dels equips 

d’investigació. Paral·lelament, hi ha hagut un creixement constant de coordinadores dels 

grups d’investigació, que passa d’un 31,69% en 2009 a un 39,44% en 2013. Un 

creixement de vuit punts percentuals és una dada molt positiva i que pràcticament 

assoleix el principi de presència equilibrada que va fixar l’IPI UJI. 

Quant a la xifra de les investigadores principals, també trobem un fort creixement en 

termes relatius, suposant el 44% de les investigadores principals en data maig de 2014 

(vegeu la taula 48). No obstant això, en termes absoluts hi ha hagut un descens 

considerable d’investigadors i investigadores principals, que ha passat de 55 dones en 

2005 a 31 en 2014.  

 

Taula 53. 
Projectes d’Investigació (Document 38) 

Any Homes Dones Total % Dones

2005 124 55 179 30,73

2006 83 49 132 37,12

2007 93 36 129 27,91

2008 69 42 111 37,84

2009 44 17 61 27,87

2010 48 20 68 29,41

2011 43 30 73 41,10

2012 45 15 60 25,00

2013 46 21 67 31,34

2014 39 31 70 44,29

Xifres totals d'investigadors/es principals, 

desagregades per sexe 2005-2013

 
Font: informació extreta de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament 

Tecnològic 

Respecte als projecte d’investigació sol·licitats i concedits, criden l’atenció dues coses. 

Primera, els homes sol·liciten molts més projectes que les dones; si observem tots els 

anys, pràcticament els sol·liciten el doble d’homes que de dones. Segona, la taxa d’èxit 
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de les dones és molt superior a la dels homes (excepte en els anys 2007, 2012 i 2013) 

(vegeu la taula 54). 

Taula 54. 
Projectes d’investigació sol·licitats i concedits (Document 5) 

 
2006 

% èxit 
Homes 

% èxit 
dones 

IP home IP dona Total   

Sol·licitats 156 87 243 
53,21 56,32 

Concedits 83 49 132 

      

 

2007 
% èxit 
homes 

% èxit 
dones 

IP home IP dona Total   

Sol·licitats 98 58 156 
94,90 62,07 

Concedits 93 36 129 

      

 

2008 
% èxit 
homes 

% èxit 
dones 

IP home IP dona Total   

Sol·licitats 165 70 235 
41,82 60,00 

Concedits 69 42 111 

      

 

2009 
% èxit 
homes 

% èxit 
dones 

IP home IP dona Total   

Sol·licitats 147 51 198 
29,93 33,33 

Concedits 44 17 61 

 
2011 

% èxit 
homes 

% èxit 
dones 

IP home IP dona Total   

Sol·licitats 151 69 220 
28,48 43,48 

Concedits 43 30 73 

      

 

2012 
% èxit 
homes 

% èxit 
dones 

IP home IP dona Total   

Sol·licitats 161 83 244 
27,95 18,07 

Concedits 45 15 60 

      

 

2013 
% èxit 
homes 

% èxit 
dones 

IP home IP dona Total   

Sol·licitats 147 87 234 
31,29 24,14 

Concedits 46 21 67 

      

 

2014 
% èxit 
homes 

% èxit 
dones 

IP home IP dona Total   

Sol·licitats 73 37 110 
53,42 83,78 

Concedits 39 31 70 

Font: informació extreta de l’Oficina De Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic 

L’acció 96 ordenava l’elaboració d’una base de dades d’estudis especialitzats en gènere 

realitzats a l’UJI des de 1995 fins a l’actualitat. En aquest sentit, l’OCID ha entregat la 
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documentació relativa a les subvencions concedides en matèria de gènere de 2012 a 

2015 (Document 38). A més, cal destacar en aquest punt, la línia editorial de l’Institut 

d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano. Dins d’aquesta línia editorial es 

troba la revista Asparkia. Investigació Feminista, amb una publicació anual, des d’una 

rica pluriperspectivitat de temes, pretén abordar tota activitat circumscrita a la 

investigació feminista i als estudis de gènere, que actualment compleix la seua setzena 

edició, sent la seua línia de treball la mateixa des de llavors, encara que actualitzant-se 

a mesura que ha anat passant el temps. Avui es troba catalogada dins de diverses 

bases de dades entre les quals cabria mencionar-se la ISOC del CINDOC i en el 

LATINDEX. 

L’Institut d’Investigació Feminista s’ocupa d’organitzar activitats i fomentar el debat, dins 

de la Universitat, al voltant de temes feministes i de gènere, promovent la investigació 

entorn de tals qüestions, tot açò des de la ideologia i praxi de la igualtat en sentit ampli, 

és a dir, com a respecte a les diferències. D’aquesta manera, té com a funcions la 

investigació i el debat entorn dels temes feministes i de gènere, promovent la seua 

difusió a través de les seues edicions, així com l’organització d’activitats culturals 

vinculades als estudis de les dones.  

D’altra banda, cal destacar Dossiers Feministes, amb la qual es pretén crear un espai 

on siga possible l’articulació de les veus d’un discurs que no cessa en el seu interès per 

a reivindicar l’existència d’aquest gènere tantes vegades negat i silenciat. Aquesta 

revista compila els textos presentats en les diverses jornades que organitza 

assíduament l’Institut d’Investigació Feminista afegint les aportacions del comitè científic 

d’aquelles, així com altres creacions vinculades amb la temàtica de l’esdeveniment en 

qüestió. 

Finalment, des de fa quatre anys l’Institut d’Investigació Feminista Purificación 

Escribano està publicant una col·lecció de llibres (coeditats amb l’editorial privada 

Ellago) estretament vinculats amb el món de la creació i investigació realitzada per o 

sobre les dones, oferint una innovadora i plural perspectiva visió de la temàtica tractada. 

L’enfocament que s’ha procurat donar a tota aquesta sèrie de llibres versa més sobre el 

món de la intervenció cultural en els seus diversos aspectes que sobre l’àmbit 

acadèmic, i potser és aquesta la raó per la qual ha suscitat un gran interès entre el 

públic lector, tant el vinculat a les qüestions de gènere com el més allunyat d’aquest. 
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Respecte al foment de la investigació entre dones de l’acció 98, no comptem amb 

l’indicador sobre les mesures pròpies establides per a estimular la presència de les 

dones com a investigadores ⎯en general— i com a investigadores principals ⎯en 

particular— en els projectes d’investigació finançats per les administracions públiques 

de l’Estat i de la Comunitat Valenciana) però, la veritat és que podem relacionar aquesta 

acció amb altres del mateix eix que veurem més endavant (per exemple la 106) o, amb 

el fet que a la Universitat Jaume I està actiu des de 1991 l’Institut d’Estudis Feministes i 

de Gènere Purificación Escribano. 

Quant a l’acció 100, que establia incrementar el nombre de dones en les comissions 

d’investigació, les evidències són les dades que apareixen en la figura 54 (Document 

23) en la qual es detalla que les comissions d’investigació i postgrau estan formades per 

30 homes i 17 dones, és a dir, la presència de dones es limitava a un 36% l’any 2013. 

En 2014 es va assolir el principi de presència equilibrada, ja que estaven constituïdes 

pel 40,5% de dones i el 59,5% d’homes (Document 40).  

En matèria de difusió dels resultats de les investigacions amb orientació de gènere, que 

establia l’acció 104, cal destacar el reconeixement de la investigació de gènere 

proporcionat per la Unitat d’Igualtat, que, amb el suport de la Fundació Isonomia, en 

2014, organitzà el I Congrés d’Investigació i Gènere de la Universitat Jaume I 

(http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/formacio/congressos/investigacio-genere/). 

El seu objectiu va ser promoure i reconèixer la investigació i l’activitat docent en el camp 

d’estudis de dones, feministes i de gènere. El Congrés abordà els estudis de les dones, 

feministes i de gènere organitzats al voltant de quatre blocs temàtics: 

- Ciències Jurídiques i Econòmiques; 

- Ciències de la Salut; 

- Ciències Humanes i Socials; 

- Enginyeries, Ciències Experimentals i Tecnològiques. 

Es van premiar en total cinc categories: millor treball de final de grau, que va recaure en 

Francisco Javier Portal; millor treball de final de màster amb premi ex aequo per a Celia 

Vara i Beatriz Maria Collantes; millor tesi doctoral, per a Andrea Francisco; el premi al 

millor projecte d’investigació, que es va atorgar a Lidón Moliner i Andrea Francisco i, 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/formacio/congressos/investigacio-genere/
http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/formacio/congressos/investigacio-genere/
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finalment, el premi a l’activitat docent de grau, que va recaure en Consol Aguilar 

Ródenas. 

En particular, també hem de fer referència a la ponència de Rosalía Torrent Esclapés 

sobre la investigació i gènere (Document 39) que va ser presentada en el I Congrés 

Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I (Torrent, 2014), ja que constitueix un 

rigorós informe sobre les accions d’investigació en gènere dutes a terme per diferents 

grups en la Universitat Jaume I. Després d’analitzar un a un els organismes i grup 

d’investigació que tenen en compte el gènere en la Jaume I, destaca “com veiem, un 

bon nombre de grups d’investigació constituïts com a tals, aborden la dimensió de 

gènere dins de la Universitat Jaume I. Amb tot, el dia a dia dels distints grups, amb les 

pressions acadèmiques que avui existeixen, fa que de vegades el seu treball al voltant 

d’aquest quede més en una declaració d’intencions que en uns resultats efectius. D’altra 

banda, un dels interessos finals d’aquesta investigació: que el gènere fóra implementat 

en les assignatures dels distints graus mitjançant procediments directes o transversals, 

encara no s’ha aconseguit. És cert que hi ha algunes matèries específiques que, des 

dels àmbits de la comunicació, la imatge o la sociologia, aborden el tema del gènere, 

però són poc nombroses, mentre que la seua implementació transversal és una 

assignatura pendent, i queda a la discrecionalitat del professorat abordar-lo en les 

seues aules.” En el mateix sentit, vegeu l’Informe sobre la Integració de la perspectiva 

de gènere i les ensenyances en matèria d’igualtat de dones i homes i no discriminació 

en els plans d’estudis de grau de la Universitat Jaume I, disponible en l’enllaç  

http://www.uji.es/bin/organs/ui/docs/diagnostico.pdf (Document 48). 

Respecte a la 106 i el foment de línies d’investigació específiques que marcava l’IPI UJI: 

⎯ Línies d’investigació i estudis vinculats amb els temes vertebradors dels observatoris 

que es posen en marxa, entre altres: 

• Salut i violència 

• Participació i presa de decisions 

• Polítiques d’igualtat d’oportunitats 

• Igualtat de tracte i comunicació  

• Marcs estratègics, mesures, dispositius i mètodes per implementar les polítiques 

d’igualtat  

http://www.uji.es/bin/organs/ui/docs/diagnostico.pdf
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⎯ Línies d’investigació relacionades amb nous models de referència, entre altres: 

• Noves masculinitats. 

• Relació entre l’eixida de les dones en l’àmbit públic i la democràcia. 

• Incidència de la igualtat en l’àmbit de les organitzacions: qualitat i excel·lència; RSC; 

gestió de conflictes i millora dels recursos humans; gestió dels temps, reorganització 

dels espais i la relació entre ambdós (espai -  temps) des de la perspectiva de gènere. 

⎯ Línies d’estudi respecte a la història de les dones en l’àmbit universitari. 

En execució de l’acció 106, es van desplegar tres accions (Document 16):  

En primer lloc, la programació d’un concurs anual de dones que han fet història a l’UJI, 

“Concurs dones que han fet la història de l’UJI”, en el qual es van rebre cinc històries i 

en van ser premiades dos: La millor història, l’empremta de Purificación Escribano. El 

vídeo, junt amb la resta de nominacions poden descarregar-se en el següent enllaç 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/multimedia/concurs/.   

En segon lloc, la preparació del I Congrés Investigació i Gènere, a què ja s’ha fet 

referència, i en tercer lloc, la definició de línies d’estudi bàsiques i d’indicadors de 

seguiment, preparació dels formats de presentació de l’alumnat matriculat, del PAS i del 

PDI. Es va realitzar una presentació de la proposta per part de la Fundació Isonomia a 

la Unitat d’Igualtat.   

Quant al reconeixement de grups d’investigació sobre temes de gènere que preveia 

l’acció 116, hem de fer referència novament a la ponència de Rosalía Torrent (Document 

39) en la qual destaca les investigacions i projectes realitzats amb altres universitats a 

través de diferents grups i organitzacions dins de la mateixa Universitat com la 

desenvolupada des dels seus inicis per la Fundació Isonomia, o la dels grups lligats a 

l’Institut d’estudis Feministes i de Gènere de l’UJI:  

- El Grup d’Investigació en Estudis Feministes i de Gènere 

- Grup d’Investigació Història Contemporània de Castelló 

- Grup d’Investigació Història Moderna i Història d’Amèrica Llatina 

- Seminari Permanent d’Innovació Educativa «Pràctica educativa per a la igualtat 

(PEPI)» 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/multimedia/concurs/
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Entre els grups que incorporen el gènere en les seues línies principals d’estudi cal 

destacar: 

- Grup Dret i Gènere 

- Sociologia de la Tecnologia, Mediambiental, Urbana i del Gènere 

- Grup Opre Roma. 

- Grup Didàctica de la Llengua i la Literatura i Pedagogia Crítica. 

- Grup d’Innovació Educativa Educació Crítica i Gènere 

- Desenvolupament Social i Pau (Filosofia, Comunicació, Educació i Ciutadania) 

Entre els grups que incorporen el gènere de manera transversal destaquen: 

- Multidimensional Psychological Approach to Gender and Emotion Regulation 

(MPAGER) 

 - Intervenció educativa, familiar i social 

- Desenvolupament i contextos educatius 

- Psicologia de la salut. Prevenció i tractament 

Atesa l’amplitud i quantitat de grups que realitzen projectes d’investigació en diferents 

disciplines tenint en compte la perspectiva de gènere, seria necessari comptar un espai 

de difusió, publicitat, coordinació, de manera que els dits coneixements puguen ser 

aprofitats per tota la comunitat universitària i estigueren a disposició del professorat i 

alumnat. De la mateixa manera, s’hauria d’interactuar amb grups d’altres universitats i 

fomentar la interrelació de coneixement i aprenentatge.  
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Figura 63. Avaluació d’implementació per  eixos. Estat de les accions de l’EIX 4. Investigació, 

publicacions i transferència del coneixement 
Font: gràfic elaborat per Equality Momentum a partir de la informació proporcionada per la 

Unitat d’Igualtat de l’UJI.  

 

ACCIONS NO EXECUTADES 

L’acció 99, que tractava d’incentivar la participació de dones com a investigadores i 

investigadores principals en projectes europeus i internacionals, no s’ha executat. En la 

documentació lliurada per l’OCIT no apareix desagregada la dita informació, no hi ha 

evidències sobre el nombre de convenis internacionals firmats i quant al nombre de 

dones que lideren o participen en projectes internacionals només apareix un projecte 

liderat per una dona (vegeu la figura 63).  

Tenint en compte que la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un 

element clau d’Horitzó 2020 

(http://www.equalitymomentum.com/archivos/FactSheet_Gender_091213.pdf) és 

incorporat com un tema transversal en tot el programa. L’equilibri de gènere ha 

d’incorporar-se no sols en els equips d’investigació i en la presa de decisions, sinó que 

la integració de l’anàlisi de gènere és transversal i ha d’incorporar-se en el contingut i 

metodologia de la investigació, seria desitjable que se celebraren jornades informatives 

en què es donara informació sobre aquest aspecte, tractant d’ajudar els actuals grups 

d’investigació de la Universitat a tenir majors probabilitats d’elegibilitat. Exemples 

d’aquest tipus de jornades s’han desenvolupat en altres universitats públiques com ara 

la Universitat de València   

http://www.equalitymomentum.com/archivos/FactSheet_Gender_091213.pdf
http://www.equalitymomentum.com/archivos/FactSheet_Gender_091213.pdf
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Quant al fet en si d’incentivar la composició equilibrada dels grups d’investigació que 

establia l’acció 101 no comptem amb evidències que confirmen que aquesta acció 

s’haja executat. No obstant això, la veritat és que la presència de dones en els grups 

d’investigació està molt equilibrada, i que ha anat creixent en els últims cinc anys, tant 

en valors absoluts com en relatius, i ha arribat a la xifra de 432 investigadores a l’UJI, la 

qual cosa suposa un 51,37% de les persones que formen part dels grups d’investigació 

(vegeu la taula 50). No hi ha evidències de la possible segregació dels grups 

d’investigació en funció de la temàtica que aborden, les dades que manegem no 

especifiquen aquesta circumstància. 

Taula 55.  
Components dels grups d’investigació desagregat per sexe 
Xifres totals components grups, 
desagregades per sexe 2009-2013 

    Any Dones Total %Dones 

2009 386 841 45,90 

2010 409 899 48,63 

2011 406 899 48,28 

2012 432 938 51,37 

2013 432 951 51,37 

Font: informació extreta de l’OCIT 

Tampoc ha sigut possible executar les següents accions d’aquest eix: 

Acció 102 Programar beques i ajudes postdoctorals per al PDI amb càrregues familiars 

(filles i fills, i altres familiars dependents a càrrec seu, fins al segon grau de parentiu, per 

consanguinitat o afinitat).  

Acció 103 Ampliació de les bases del programa de semestres sabàtics per a 

investigadores i investigadors, amb la finalitat de fomentar la investigació de les dones 

amb càrregues familiars. 

Acció 105 Afavorir la publicació de materials per a la docència que tinguen en compte la 

perspectiva de gènere. 

Acció 108 Obrir una línia en el pla d’investigació propi de la Universitat Jaume I dirigida 

als projectes d’investigació sobre mesures per a eliminar desigualtats entre dones i 

homes. 

Acció 109 Reconeixement i suport als grups d’investigació que desenvolupen projectes 

per a aconseguir la igualtat entre dones i homes. 
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Les accions 108 i 109 són necessàries, ja que suposen un suport institucional de l’UJI 

materialitzat en fons econòmics i humans que possibilite la necessària incorporació del 

gènere en els projectes d’investigació. Al marge dels congressos i seminaris organitzats 

per les distintes institucions de l’UJI (Unitat d’Igualtat, Fundació Isonomia, Institut 

d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano), es requereix visibilitzar la 

necessitat que la investigació, independentment de la disciplina de què es tracte, 

garantisca la transversalitat del gènere, ja que aquest és un requisit que no sols ve 

marcat per la Llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia i la innovació, sinó que a més, 

s’ha de complir necessàriament per a poder tenir  accés a fons o subvencions europees 

(vegeu el document resum de la Comissió Europea per a l’accés a finançament en 

projectes d’Horizon 2020 ). Tampoc hi ha un reconeixement explícit institucional, que 

supose una assumpció de prestigi, o un estímul acadèmic que situe la investigació de 

gènere en una posició d’igualtat enfront d’altres disciplines; seria molt desitjable, que 

aquest estímul es produïra i suposara, més enllà de les bones paraules i intencions, un 

pla estratègic universitari, que possibilitara posar en valor el que fan els grups 

d’investigació en aquesta matèria i fomentar la col·laboració entre aquests.  

És necessari fer un parèntesi per a remarcar que la ciència sense perspectiva de 

gènere no és ciència, no té rigor. D’acord amb allò que s’ha mencionat per Escribano 

(2010, citada per Torrent, 2014, p14.) “la resposta que Evelyn Fox Keller (biofísica 

matemàtica) va donar a un antic professor quan en assabentar-se que estava treballant 

sobre gènere i ciència li va demanar que li contara el que havia après sobre les dones 

va ser: “No estic aprenent menys dels homes que de les dones. És més, el que més 

aprenc és ciència”». 

Com a proposta de millora, i citant el manifest firmat també per la Universitat Jaume I, i 

avalat per la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per a l’Excel·lència Universitària 

(RUIGEU), xarxa formada per 41 universitats públiques, que es pot llegir en el següent 

enllaç ((https://www.upc.edu/igualtat/genere/dona-2.0-upc/8-de-marc-2014-a-la-

upc/adhesio-de-la-upc-al-manifest-8-de-marc-de-la-xarxa-dunitats-digualtat-ruigeu) 

estableix la idea de «visibilitzar que, a pesar del suport legalment establit a les polítiques 

d’igualtat en les universitats espanyoles, les unitats d’igualtat de gènere de les nostres 

universitats no estan dotades de recursos suficients per a afrontar els reptes necessaris 

i els compromisos establits». Aquest escrit posa de manifest, entre altres qüestions, 

l’escassa valoració que de vegades es dóna a aquest tipus d’investigació. La millora 

https://www.upc.edu/igualtat/genere/dona-2.0-upc/8-de-marc-2014-a-la-upc/adhesio-de-la-upc-al-manifest-8-de-marc-de-la-xarxa-dunitats-digualtat-ruigeu
https://www.upc.edu/igualtat/genere/dona-2.0-upc/8-de-marc-2014-a-la-upc/adhesio-de-la-upc-al-manifest-8-de-marc-de-la-xarxa-dunitats-digualtat-ruigeu
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estaria relacionada no sols amb el reconeixement explícit en l’àmbit institucional, sinó 

també amb una suficient dotació econòmica i pressupostària, a través del suport i 

foment línies d’investigació en el sentit que establien aquestes accions (102, 103, 105, 

106, 108, 109). 

En el mateix sentit, les següents accions necessitaven una dotació econòmica, o una 

voluntat per a reforçar la transversalitat de gènere com a criteri científic que 

comentàvem abans, i no hem trobat cap evidència que s’hagen executat les següents: 

Acció 110 Incentius a la producció científica especialitzada en temes de gènere, 

feminisme i estudis sobre les dones. 

Acció 111 Mesures de suport a la publicació en revistes estrangeres especialitzades en 

estudis sobre les dones, feministes i de gènere. 

Acció 112 Incentius a la mobilitat i a la participació en congressos nacionals i 

internacionals sobre estudis feministes, sobre les dones i en matèria de gènere. 

Acció 113 Establir un programa específic de beques FPI sobre temes de gènere. 

Acció 114 Informació i suport per a sol·licitar beques i ajudes en el marc de programes 

nacionals, europeus i internacionals. 

Acció 115 Afegir la perspectiva de gènere com a indicador de qualitat en els projectes. 

 

 

Àrea 2. Publicacions i transferència del coneixement 

ACCIONS 117 A 119 

ACCIONS EXECUTADES 

L’acció 118 ordenava establir, amb el Servei de Comunicació i Publicacions, una línia de 

publicacions i materials docents sobre polítiques d’igualtat i programes per a fomentar la 

igualtat entre dones i homes. Aquesta acció ha sigut executada íntegrament per l’Institut 

d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano, mitjançant la creació de la 

col·lecció “Sendes” i Dossiers Feministes.  

Respecte a la col·lecció de llibres “Sendes”, inclou traduccions i assajos originals. Pel 

que fa a les traduccions s’ha procurat acostar aquelles produccions en llengües poc 

accessibles. És una labor bàsica —i determinant per a investigacions ulteriors— fer 
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accessible el coneixement de llocs certament poc «mediàtics». Aquesta ha sigut una de 

les preocupacions de l’Institut al llarg de tota la seua trajectòria (Document 39). 

El primer número de la revista Dossiers feministes data de 1998 i naix principalment per 

a acollir en les seues pàgines els textos presentats als congressos que es comencen a 

organitzar des del SIF, encara que es completava i complementava amb altres articles 

relacionats amb la temàtica proposada. El primer d’aquests números va estar dedicat 

monogràficament a la literatura. S’ha abordat en aquests números des de la música fins 

a les noves masculinitats, el gènere o el Maig del 68,  per recordar aquell congrés en 

què es va muntar una barricada de llibres proporcionada pels mateixos assistents i per 

la Universitat, que després es van repartir lliurement. També recordem el número 11 de 

la publicació, dedicat a les dones periodistes. En aquest, Marie Colvin, l’emblemàtica 

reportera de guerra que va morir en 2012 cobrint el conflicte de Síria, deia: És evident 

que el fet d’intentar obtenir informació ens pot costar la vida: aquests són riscos que 

correm. (Colvin, 2008, Pp 33)  (Document 39).  

Pel que fa a l’acció 119, que plantejava fer una anàlisi detallada i des del vessant 

qualitatiu dels exemplars continguts en la biblioteca relacionats amb els estudis de les 

dones, feministes i de gènere, així com de qualsevol altre tipus de material bibliogràfic 

relacionat, per a determinar si és adequat o si resulta incomplet (amb atenció, sobretot, 

als diferents postgraus relacionats amb la matèria, al doctorat i a les necessitats del 

nous plans d’estudis, amb mòduls  relacionats amb la igualtat entre dones i homes), és 

necessari remetre’ns a la pàgina web de la Unitat d’Igualtat 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/estudis/. En aquest enllaç es pot trobar el 

Centre de Documentació de l’UJI, el catàleg de la Biblioteca de l’UJI, a través del qual 

es pot accedir a un ampli fons documental relacionat amb aquestes matèries, facilitant 

les recerques per a trobar fàcilment un elevat nombre de publicacions relacionades amb 

els estudis de les dones, feministes i de gènere i, en tercer lloc, podem trobar una 

compilació d’obres fonamentals en l’àmbit dels estudis de les dones, feministes i de 

gènere, que bé van tenir un caràcter innovador en el seu temps, un impacte 

transformador en la societat o que per la seua rellevància en aquesta matèria es 

consideren obres fonamentals i de referència. A més, estan disponibles en el mateix 

enllaç, el repositori de l’UJI, i els enllaços a altres centres de documentació i recursos 

A més, l’informe de Rosalía Torrent (Document 39), destaca les principals 

característiques dels postgraus en igualtat de gènere, amb què compta la Universitat. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/estudis/
http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/estudis/
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La Universitat Jaume I compta actualment amb dos màsters universitaris d’estudis de 

gènere: el màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat i el màster 

universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania, així 

com amb un programa de doctorat, Estudis Interdisciplinaris de Gènere. El primer dels 

màsters, impartit per professorat de catorze universitats, està organitzat per la 

Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, amb el suport de 

la Fundació Isonomia.  De caràcter interdisciplinari, ofereix al seu alumnat tres 

especialitats: en polítiques públiques d’igualtat, formació i intervenció en violència de 

gènere i la pròpiament investigadora. S’imparteix en línia, igual que el màster universitari 

en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania, amb 

professorat de la Universitat Jaume I, la Laguna i Pablo Olavide de Sevilla, dependent 

de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano de l’UJI. 

El seu caràcter és investigador i l’alumnat pot especialitzar-se en matèries de dimensió 

humanística. 

Cada un d’aquests estudis de postgrau posseeix unes característiques diferenciades. 

Mentre que el primer té més contacte amb el món del dret i amb la formació en violència 

de gènere, el segon es vincula més específicament a l’àmbit dels estudis culturals. El 

més interessant d’ambdós, respecte al tema que ara ens ocupa, és que acosten 

l’alumnat a les seues primeres tasques investigadores, mitjançant el treball de final de 

màster, preàmbul necessari per a l’elaboració d’una futura tesi doctoral. 

El programa de doctorat Estudis Interdisciplinaris de Gènere és interuniversitari. Formen 

part d’aquest programa, a més de la Universitat Jaume I, les universitats Autònoma de 

Madrid, d’Alacant, Huelva, La Laguna, Alcalá, Illes Balears i Rei Joan Carles. En la 

Memòria per a verificació de títols oficials, redactada des de la coordinació del programa 

—exercida per la Universitat Autònoma— s’adverteix com els estudis de gènere han 

contribuït a reformular els fonaments de distintes àrees del coneixement. Aquest 

programa de doctorat, que acull les doctorandes i doctorands (la investigació en el seu 

estat pur) ha sigut el corol·lari de les diferents propostes investigadores que, en l’àmbit 

que ens ocupa, ha desenvolupat l’UJI. 

ACCIONS EN EXECUCIÓ 

Respecte a l’acció 117, sol·licitar al Servei de Publicacions de l’UJI informació detallada 

dels homes i de les dones que intervenen en els processos d’edició, en relació amb les 

àrees de coneixement i temàtiques tractades en cada publicació, l’any 2010, la Unitat 
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d’Igualtat va enviar una carta a la Direcció de Servei de Comunicacions i Publicacions 

(Document 41) expressant la necessitat de comptar amb aquesta informació durant el 

primer trimestre de 2011, per a fer complir l’IPI-UJI (Document 66). No hi ha evidències 

de resposta en 2011. L’any 2014 ha tornat a sol·licitar-se’n el detall. La resposta 

proporcionada ens ofereix informació quantitativa i qualitativa: 

En primer lloc, hi ha una presència equilibrada de dones i homes en els processos 

d’edició, si bé no comptem amb les àrees de coneixement i temàtiques tractades en 

cada publicació com establia l’IPI-UJI. A nivell quantitatiu, són 1.104 dones les que han 

publicat des de 2010 a 2014 (xifra que suposa un 45% del total de publicacions) i 1.350 

homes els que han publicat des de 2010 a 2014 (un 55%)  (Document 41). En aqueix 

sentit, aquesta acció ha quedat en execució. 

En segon lloc, es constata que en l’àmbit informàtic les dades de la Universitat Jaume I 

no desagreguen les dades per sexe, o almenys el programa no en facilita l’extracció, ja 

que el cos de la resposta explicita: “com que no tenim un programa per a calcular 

automàticament aquesta variable, ens ha resultat un poc feixuc i hi ha ocupat bastant 

hores.” 

 

 

 

Àrea 3. Doctorats honoris causa 

ACCIONS EN EXECUCIÓ 

L’informe amb el nombre de doctors i doctores honoris causa per l’UJI (Document 42), 

elaborat a petició d’Inés Sánchez de Madariaga, de la Direcció d’Unitat Dones i Ciència, 

de la Secretaria d’Estat i Competitivitat del Ministeri d’Economia i Competitivitat, 

constitueix indicador suficient perquè l’acció 120 es considere en execució. No comptem 

amb evidències que s’haja fomentat el nombre de dones distingides a l’UJI, més enllà 

del que estableix aquest informe. L’acció 120 consistia a “fomentar el nombre de dones 

distingides amb doctorats honoris causa, premis i honors de l’UJI”. Un examen des de 

l’òptica del principi de presència equilibrada ens porta a corroborar si en els últims cinc 

anys a la Universitat Jaume I, entre un 40 i un 60 per cent dels nomenaments doctorats 

honoris causa s’han atorgats a dones per la Universitat Jaume I (vegeu la taula 56). I 
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així és, en concret, l’any 2009 va ser investida doctora Honoris Causa la Sra. Adela 

Cortina, en 2012 destaca la proposta i nomenament de la Sra. Michelle Bachelet i en 

2013 el de la Sra. Juliáne House i la Sra. Rosa M. Calaf Solé, la qual cosa suposa un 

40% dels nomenaments d’aquestes característiques. En tractar-se d’una acció que té 

caràcter permanent és necessari analitzar la seua evolució, per la qual cosa seria 

interessant comptar amb les dades relatives a 2014, ja que seran determinants per a 

examinar si la promoció de dones en aquest àmbit ha tingut èxit. 

Taula 56. 
Dades sobre concessió del doctorat honoris causa 

SEXE NOM 
DATA DE CONCESSIÓ PER 

PART DEL CONSELL DE 
GOVERN 

M Sra. Adela Cortina 15/01/2009 

H Sr. Manuel Vicent 27/03/2009 

H Sr. Federico Major Saragossa 10/02/2009 

M Sra. Michelle Bachelet 30/03/2012 

H Sr. Leopoldo Tullio 27/09/2012 

H Sr. Tomás S. Vives Antón 31/01/2013 

H Sr. Juan Montero Aroca 31/01/2013 

H Sr. Juan Martín Queralt 31/01/2013 

M Sra. Juliáne House 25/04/2013 

M Sra. Rosa M. Calaf Solé 25/07/2013 

Font: Informació proporcionada per la Unitat d’Igualtat  

 

 

 

EIX 5. ALUMNAT I ESTUDIS 

ACCIONS DE LA 121 A LA 147 

Les accions d’aquest eix d’actuació es divideixen en dos blocs, per un costat totes 

aquelles relatives a la segregació horitzontal que es produeix en l’elecció d’estudis de 

grau en l’alumnat de l’UJI, i que s’arrepleguen en l’àrea 1, i per un altre, aquelles que 

afecten la segregació de sexes en els estudis de postgrau, a les quals fa referència 

l’àrea 2. Les accions d’aquest eix representen un total de 27. Només s’han trobat 

evidències d’haver-ne executat onze; queden tres en execució, i tretze que no s’han 

executat. 

Àrea 1. Alumnat: presència de dones i d’homes en els estudis. (121-134) 

ACCIONS EXECUTADES 
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La primera acció d’aquest bloc (acció 121) implicava la revisió del material de promoció 

de l’UJI (entre altres, els fulls informatius de les titulacions, graus i màsters, i les 

monografies de les titulacions de la Universitat Jaume I), per a garantir l’absència de 

llenguatge sexista i incloure (sempre que fóra possible), imatges de xiques/dones en el 

dit material. Les imatges de les dones haurien de reflectir una diversitat de perfils i 

d’actituds que s’allunyaren dels estereotips femenins.  

En l’informe presentat (Document 35) quant al grau d’execució d’aquesta acció apareix 

executada al 100%, no obstant això, no consta l’informe tècnic elaborat, per la qual cosa 

no tenim accés als indicadors que exigeix el pla. De la informació extreta en la FIS 

referent a l’acció 121 podem saber que a causa de la falta d’accessibilitat a alguns 

documents i a l’extensió de la documentació a analitzar es va optar per la realització 

d’una anàlisi mostral en els serveis estratègics que tenien una major projecció exterior. 

En segon lloc, cal destacar positivament les accions enfocades a l’objectiu d’evitar la 

segregació, que passaven per  realitzar un curs de formació per al professorat de 

secundària (per exemple, de tecnologia) perquè incorporen la perspectiva de gènere en 

la docència, acostant la tecnologia a les xiques, mitjançant exemples i metodologies 

adequades (acció 123), es va realitzar un curs, l’any 2012, amb la finalitat que 

identifiquen les claus que perpetuen els estereotips de gènere, es va realitzar un curs en 

línia de 30 hores, d’àmbit estatal, a què van assistir 54 persones (40 dones i 14 homes) 

(Documents 14 i 15). 

En el mateix sentit, en relació amb l’acció 125, es va realitzar la campanya titulada 

Enginyera… per què no? Durant els anys 2013 i 104. Durant l’any 2013, es van realitzar 

quatre xarrades, amb un nombre total de persones beneficiades de 181 (95 xiques i 86 

xics) (Document 16). 

Les dades de l’alumnat beneficiat d’aquesta acció corresponents a la campanya 2014, 

van ser 612 (269 xics i 343 xiques) (Document 13).  La distribució per centres és la 

següent:  

 IES Sos Baynat de Castelló de la Plana: 33 xiques i 28 xics. Total: 61 

 IES Matilde Salvador de Castelló de la Plana: 46 xiques i 17 xics. Total: 

63 

 IES de Sant Mateu: 29 xiques i 20 xics. Total: 49 

 IES El Caminàs de Castelló de la Plana: 28 xiques i 27 xics. Total: 55 
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 IES Miquel Peris i Segarra del Grau de Castelló: 67 xiques i 57 xics. Total: 

124 

 Jornades de divulgació "Connecta amb la ciència" programades per la 

Universitat Jaume I a Vinaròs i Sogorb, el 27 d’octubre i el 3 de novembre 

respectivament (140 xiques i 120 xics) 

Aquesta acció ha tingut una repercussió molt positiva, ens remetem a l’informe elaborat 

per l’ESTC a què ja hem fet referència en l’acció 10 (Document 19).  

Quant a l’execució de l’acció 124, que promulgava enfortir la visibilitat de les dones —de 

l’UJI i professionals— especialistes en ciència i en tecnologia: 

⎯Garantir, sempre que siga possible, la presència femenina en les rodes de premsa de 

l’UJI. 

⎯Propiciar les opinions i les explicacions de les professores. 

⎯Sol·licitar a les televisions públiques espais destinats a les temàtiques: dona, ciència i 

tecnologia/titulacions, i facilitar a la premsa escrita informació per a divulgar el treball 

científic de professionals de l’UJI, garantint, en aquests espais, la visibilitat del treball de 

les dones. 

Els indicadors propis d’aquesta acció estan en relació amb les anteriors, sumant les 

dues campanyes dels anys 2013 i 2014 a les quals s’ha fet referència: 

Quant al nombre de centres que participen, han sigut tots centres de secundària, amb 

un total de deu centres, el nombre de xiques que han participat han sigut en total 438. 

No consten evidències sobre el percentatge de dones —PDI o professionals formades a 

l’UJI— participant en les rodes de premsa, ni el nombre d’espais destinats anualment a 

les temàtiques proposades (dona, ciència i tecnologia/ titulacions) pels mitjans de 

comunicació (amb referència a la duració, ràdio o TV, o a l’extensió, en el cas de la 

premsa escrita). 

Respecte a l’acció 129, que tractava d’enfortir la visibilitat de les dones —de l’UJI i 

professionals— especialistes en ciència i en tecnologia en les activitats pròpies dels 

màsters «masculinitzats»:  

⎯Garantir, sempre que fóra possible, la presència equilibrada de dones i homes en el 

professorat dels màsters «masculinitzats».  
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⎯Garantir, sempre que fóra possible, la presència femenina en les rodes de premsa de 

l’UJI. 

L’acció que s’ha desenvolupat en aquest sentit és l’exposició “Dones científiques 

invisibles”, que va estar disponible per al públic entre el 25 de novembre i el 20 de 

desembre de 2013 al vestíbul de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 

Experimentals. A més, el dia de la inauguració de l’exposició es va produir un debat a 

l’ESTC, (Document 45) que va ser moderat per Inmaculada Fran, periodista de RTVV, i 

en el qual van participar les científiques següents: 

- Eloísa Cordoncillo Cordoncillo (catedràtica de Química Inorgànica) 

- Margarita Vergara Monedero (catedràtica d’Expressió Gràfica en Enginyeria, 

Departament d’Enginyeria Mecànica) 

- Rosa Ana Clemente Esteban (catedràtica de Psicologia Evolutiva, Sindica de 

Greuges) 

- Maria Muriach Sauri (doctora en Psicologia Evolutiva, Departament de 

Medicina). 

Quant a l’acció 132,  que pretenia enfortir la visibilitat de les dones investigadores —de 

l’UJI i, si escau, d’altres àmbits— especialistes en ciència i en tecnologia, i l’acció 133, 

que pretenia enfortir la visibilitat dels homes investigadors —de l’UJI i, si escau, d’altres 

àmbits— especialistes en disciplines humanístiques, socials i relatives a l’atenció de les 

persones, en les activitats pròpies dels doctorats «feminitzats» es consideren 

executades en relació al I Congrés d’Investigació i Gènere de l’UJI. 

Una altra de les accions executada en aquesta àrea que ha sigut fonamental per a 

conèixer la realitat dels plans d’estudis des de la perspectiva de gènere ha sigut l’acció 

136, que requeria una anàlisi detallada i detinguda dels plans d’estudis dels títols de 

grau de l’UJI per a determinar si compleixen l’exigència de l’article 25 de la Llei orgànica 

3/2007. En aqueix estudi es va analitzar no sols la relació entre els continguts, 

competències, i resultats de l’aprenentatge previstos en cada un dels trenta graus sinó, 

a més, l’ús inclusiu del llenguatge utilitzat, i la metodologia del programa (Document 48) 

(Aguilar, i col·ls, 2010) 

Els objectius d’aquest estudi (Document 48) eren disposar de la informació necessària 

per a garantir el compliment dels articles: 
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- 4.7 i 15.3 de la LO 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 

integral contra la violència de gènere. 

- 23, 24 i 25 de la LO 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i 

homes 

- 3.5a) del RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments universitaris oficials. 

En les conclusions d’aquest estudi realitzat en 2011: 

- Pot afirmar-se que, sempre que es compte amb els necessaris recursos humans 

(professorat expert en gènere), els plans d’estudis dels grau en Periodisme, 

Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques ofereixen garanties que, tal 

com vénen configurats, compleixen les exigències normatives d’integració de la 

perspectiva de gènere i de les ensenyances en matèria d’igualtat de dones i homes i no 

discriminació.  

- Pot afirmar-se que els plans d’estudis d’Infermeria i Mestre o Mestra en Educació 

Infantil, tal com vénen configurats, no compleixen les exigències normatives d’integració 

de la perspectiva de gènere i de les ensenyances en matèria d’igualtat de dones i 

homes i no discriminació. Resulta necessari “afinar” els continguts i les competències 

relatives a la dita integració, perquè no queden adequadament concretades ni definides 

en la seua dimensió de gènere. 

- Pot afirmar-se que els plans d’estudis de Relacions Laborals i Recursos Humans, 

Estudis Anglesos, Història i Patrimoni, Humanitats: Estudis Interculturals, Psicologia, 

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, 

Psicologia i Traducció i Interpretació, no compleixen les exigències normatives 

d’integració de la perspectiva de gènere i de les ensenyances en matèria d’igualtat de 

dones i homes i no discriminació. Resulta necessari integrar competències que 

materialitzen de manera efectiva els continguts previstos relatius a les matèries de 

gènere i igualtat de dones i homes. 

- Pot afirmar-se que els plans d’estudis de Medicina, Enginyeria Informàtica, Enginyeria 

Telemàtica, Enginyeria en Tecnologies Industrials, i Matemàtica Computacional, no 

compleixen les exigències normatives d’integració de la perspectiva de gènere i de les 

ensenyances en matèria d’igualtat de dones i homes i no discriminació. Resulta 
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necessari integrar continguts que justifiquen i possibiliten l’adquisició de les 

competències previstes en matèria de gènere i igualtat de dones i homes. 

- Els esforços han d’intensificar-se especialment en el cas dels plans d’estudis en els 

següents graus (no integren objectius, ni continguts, ni competències, ni requisits previs 

d’aprenentatge, ni resultats de l’aprenentatge, ni metodologies relatives a la perspectiva 

de gènere i la igualtat de dones i homes i la no-discriminació). I tals carències desperten 

una especial inquietud, en la mesura que les dites titulacions de grau es projecten 

professionalment sobre àmbits de la vida social especialment assenyalats per la llei com 

mereixedors d’especials esforços per a aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes 

i la no-discriminació: dret, medicina, mestre o mestra d’educació primària, administració 

d’empreses i màrqueting, economia i finances i comptabilitat, disseny industrial i 

desenvolupament de productes. 

Segons estableix la FIS 136, posteriorment es va realitzar una ampliació del dit informe, 

utilitzant la mateixa metodologia analitzant les assignatures dels graus. (Document 71). 

Per a incorporar la perspectiva de gènere en les assignatures dels graus ha de donar-se 

necessàriament: 

1/ Que els programes establisquen expressament els criteris de continguts, resultats 

d’aprenentatge, metodologia que permeten la inclusió de la perspectiva de gènere. 

2/ Que el professorat compte amb suficient formació per a adaptar els continguts de les 

seues assignatures. 

En àrees específiques serà necessari acudir a cursos d’especialització a través de 

persones expertes en les seues diferents disciplines que ajuden el professorat a adquirir 

els dits coneixements en igualtat de gènere. La formació del PDI és fonamental. 

En relació a aquesta qüestió, en el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, des 

del curs 2012-2013 hi ha una assignatura que es denomina Anàlisi i Promoció de la 

Igualtat de Gènere en l’Àmbit Laboral (optativa) que prové de l’extingida Sociologia del 

Treball de la Dona i que incorpora continguts específics d’igualtat de gènere i s’imparteix 

per professorat expert en gènere. 

Una acció duta a terme per a connectar amb la comunitat universitària, i amb l’objectiu 

de qüestionar estereotips socials i visibilitzar el treball de les dones en les diferents 
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àrees científiques va ser l’obertura d’una pàgina en xarxes socials (Facebook) amb gran 

acceptació entre l’alumnat; actualment no està en actiu. 

Per a finalitzar, durant l’any 2011 es va organitzar un curs de cuina per a la comunitat 

universitària a què van assistir estudiants i personal d’administració i servei, als quals 

se’ls va regalar xicotets detalls de marxandatge com un davantal amb l’eslògan: “A la 

cuina, pringa’t”. No hi ha dades sobre el nombre d’assistents. 

ACCIONS EN EXECUCIÓ 

Quant a les accions en execució ens trobem amb les accions següents: 

L’acció 126, que requeria de l’elaboració, amb el consentiment de les persones 

interessades, d’una base de dades dels millors expedients acadèmics de l’UJI, on 

queden especialment visibles les dones i disponibilitat d’aquesta base de dades en els 

fòrums d’ocupació (FOCU i OPEA). Considerem en execució aquesta acció, perquè si 

bé la base de dades no està disponible, s’ha sol·licitat al Vicerectorat d’Estudiants la 

informació per a començar a elaborar-la. 

ACCIONS NO EXECUTADES 

Quant a les accions no executades, són les següents: 

L’acció 122, que ordenava que en el web de l’UJI calia adequar la denominació de perfil 

«Futurs estudiants» a llenguatge no sexista: 

⎯Ampliar l’apartat dedicat en les eixides professionals (PREOCUPA’T i «Oferta 

Educativa”), afegint: 

•Professions o funcions que puguen atraure les joves;  

•Funcions o tasques on les dones destaquen (habilitats de comunicació i tracte amb les 

persones, atenció als detalls, creativitat, capacitat organitzativa, etc.). 

⎯Enllaçar també en el PREOCUPA’T i dins d’«Oferta Educativa» en format multimèdia 

(vídeo) testimonis de dones professionals que hagen estudiat a l’UJI. 

Tampoc comptem amb evidències sobre que s’hagen produït modificacions en el 

«Programa d’Atenció a la Diversitat» (PAD), o en el document de recomanacions del 

PDI amb estudiants de amb necessitats educatives especials (NEE). L’acció 127 

pretenia atendre les diferències que puguen existir entre dones i homes en el col·lectiu 

de persones amb necessitats especials: per a això, la Unitat d’Igualtat l’any 2012, va 
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sol·licitar una subvenció a l’Institut de la Dona, tal com consta en la FIS NÚM. 127, i va 

elaborar un informe (Document 43) sobre la introducció de la perspectiva de gènere en 

els protocols d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. No es té 

constància de cap feedback amb les actuacions que haja pogut fer l’USE a partir 

d’aquell. 

Hi ha diverses accions en aquesta àrea que requerien de l’acció de mitjans tècnics i 

humans per a la realització d’enquestes, que tampoc han pogut dur-se a terme, en 

concret, les accions 128 i 131, que tractaven d’analitzar, mitjançant enquestes i 

trobades, i la col·laboració de les persones responsables dels màsters i programes de 

doctorat, les causes de la baixa presència de les dones en certs estudis de postgrau i 

de doctorat, i dels homes en altres (quins interessos i perspectives professionals tenen, 

quins obstacles troben, etc.). En el mateix sentit, l’acció 134, que requeria d’una anàlisi 

mitjançant enquesta, de les causes de la baixa presència dels homes en la Universitat 

per a Majors: concretar quins interessos, inquietuds i expectatives té l’alumnat, així com 

quins obstacles troben. L’enquesta no s’ha realitzat i les dades en relació a la major 

presència de dones en la Universitat per a Majors continuen estant desequilibrades a 

favor de les dones, tant en postgraus 127 homes i 232 dones, com en seus: 89 homes i 

198 dones (Document 47) 

Quant als postgraus:  

Tampoc s’ha executat l’acció 130 que sol·licitava enfortir la visibilitat dels homes —de 

l’UJI i professional— especialistes en disciplines humanístiques, socials i  relatives a 

l’atenció de les persones, en les activitats pròpies dels màsters «feminitzats»: 

⎯Garantir, sempre que fóra possible, una presència equilibrada de dones i d’homes en 

les rodes de premsa de l’UJI. 

⎯Propiciar les opinions i les explicacions de professores i professors, i fer visible la 

presència equilibrada. 

⎯Sol·licitar a les televisions públiques espais dirigits a les «noves masculinitats», i 

facilitar a la premsa escrita  informació per a divulgar el treball científic de professionals 

de l’UJI, garantint, en aquests espais, la visibilitat de la presència equilibrada de les 

dones i dels homes en aquestes activitats professionals. 

Àrea 2. Estudis: integració de la igualtat entre dones i homes en l’oferta educativa de 

l’UJI 
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(135-147) 

ACCIONS EXECUTADES 

El I Congrés d’Investigació Feminista i Gènere, Acció 144, ha significat, entre altres 

coses, donar visibilitat als estudis de gènere i promoure actes de reconeixement 

(premis, beques) d’investigacions i activitats docents que integren una perspectiva de 

gènere. L’acció 144, cal posar-la en relació amb la 104, i també es pot aplicar el que 

s’ha mencionat per a aquella. Cal afegir que si bé no hi havia una dotació econòmica, es 

van publicar totes les comunicacions presentades en edició digital amb ISBN. 

Respecte de l’acció 146, que contemplava aprofitar les TIC per a impulsar la impartició 

de programes de formació virtuals en matèria de gènere, dirigits a tota la comunitat 

universitària, no comptem amb l’indicador concret del nombre de matèries donades 

d’alta en l’aula virtual en matèria de gènere i/o d’igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes, no obstant això, de la ponència presentada per Rosalía Torrent (2014), en el I 

Congrés d’Investigació Feminista de l’UJI, es desprèn que s’estan fent bon ús de les 

noves tecnologies, a través de les quals no sols s’imparteixen dos postgraus en matèria 

d’igualtat (Document 39), sinó que s’ha proposat des de l’Institut d’Estudis Feministes i 

de Gènere Purificación Escribano, un nou congrés de caràcter virtual (que complemente 

el presencial) i especialment un MOOC (Massive Open Online Course) que en la seua 

primera edició s’ha titulat «Dones coratge. Desafiaments en la història». Avui, la difusió 

de la investigació passa necessàriament per uns camins impensables fa molt pocs anys. 

Les publicacions, si volen propagar-se, han d’estar incloses en la xarxa. No obstant 

això, és un repte per a tot el professorat que els natius digitals que són els seus 

alumnes no perden mai de vista la paraula escrita sobre paper, perquè la forma 

d’acostar-se al coneixement és molt distinta segons el suport. 

Quant a l’acció 147 tenia com a objectiu sensibilitzar, orientar i formar el PDI per a 

afavorir la integració de la perspectiva de gènere en la seua tasca docent, ha sigut 

considerada com a executada, a pesar que alguns dels objectius que pretenia no s’han 

complit. Vegem-ho amb detall. L’acció preveia la realització de les actuacions següents: 

⎯Dissenyar i impartir accions formatives, dirigides a evitar la perpetuació dels 

estereotips de gènere a l’aula. Efectivament, comptem amb l’informe de les accions 

desenvolupades en el col·lectiu de PDI, el resum del qual durant els quatre anys de 

vigència de l’IPI UJI és el següent: 
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El nombre de professorat format durant els quatre anys ha sigut en total 131 (93 dones i 

38 homes), i això incloent-hi la formació presencial i en línia (Document 18), aquestes 

evidències han sigut comentades en l’acció 18. 

⎯Elaborar un catàleg en línia (accessible des del web de la Unitat d’Igualtat) que mostre 

els desequilibris de gènere que existeixen en l’àmbit acadèmic (en la pràctica 

professional, en els instruments i eines de treball, en els continguts o en les 

metodologies) i que perpetuen la desigualtat de gènere, mostrant alternatives per a 

eliminar-los.  

Quant a aquesta part de l’acció són d’aplicació els informes que ha anat elaborant la 

Unitat d’Igualtat i que estan disponibles a través del seu web. 

⎯Disposar d’una bibliografia bàsica sobre la integració de la perspectiva de gènere en 

les diferents àrees de coneixement (accessible des del web de la Unitat d’Igualtat). En 

aquest sentit, el que ens ha proporcionat la Unitat d’Igualtat és una base de dades amb 

els treballs de final de grau i final de màster que incorporen la perspectiva de gènere. 

(Document 52) Queda pendent la seua difusió a través del web. Les disciplines d’estudi 

són molt variades i afecten els graus de Psicologia, Humanitats, Història, Mestre o 

Mestra d’Educació Infantil, Relacions laborals i Recursos Huamns, Administració 

d’Empreses, Criminologia i Seguretat, Periodisme i Comunicació Audiovisual; els 

treballs de final de grau publicats durant l’any 2014 han sigut els següents: 

- Violencia de género desde la perspectiva del agresor: personalidad y 

habilidades sociales 

- Un estudio acerca del acceso de las mujeres a puestos directivos 

- El impacto de la violencia doméstica en la salud y resiliencia de mujeres 

maltratadas 

- Entering puberty too early: psychological consequences in girls 

- Factores psicosociales en el personal sanitario de enfermería desde la 

perspectiva de género 

- El feminismo en Amelia Valcárcel: contribuciones a otros mundos posibles 

- El pensamiento feminista de Beauvoir en el Segundo Sexo 

- La casa como espacio : una perspectiva de género 

- La transversalidad del sistema patriarcal desde la perspectiva de Victoria Sau 

Sánchez 
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- Habitar los espacios : una (re)visión del concepto de Casa y una 

aproximación desde el género 

- Trabas, educación y talento: Josefa Amar y Borbón 

- Women and emancipation in Kate Chopin’s works 

- El sexismo en la literatura infantil 

- La violencia de género y las normas laborales a favor de la víctima 

- Work-life balance: comparative studie of European and Spanish regulations 

- Violencia de género y medios de prueba para acreditación 

- Protocolos de actuación en violencia de género 

- ¿Hay delitos sin víctimas? La prostitución 

- El tratamiento informativo de la violencia de género en el periodismo de 

sucesos: ABC y La Vanguardia (2004-2013) 

- Evolución histórica del tratamiento periodístico de la violencia de género en 

España (1997-2013) 

- Antes de GIRLS, Sexo en Nueva York: Factores que definen, acercan y alejan 

estos dos paradigmas televisivos 

- Cuatro poemas árabes: sobre la poesía árabe contemporánea escrita por 

mujeres 

Quant als treballs de final de màster del màster universitari en Investigació 

Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania, trobem els següents 

corresponents als anys 2013 i 2014: 

- Representaciones de mujeres en la obra de Edward Hopper 

- Mujeres diversas, mujeres invisibles. Una aproximación a la realidad de las 

mujeres con diversidad funcional que son víctimas de violencia de género 

- La Emigración canario-americana desde una perspectiva de género: de 1936 

hasta los años sesenta 

- Maravillas para escapar de la seducción 

- La figura de la dona en la literatura catalana medieval 

- La webquest del tercer ciclo de primaria: un análisis descriptivo desde la 

perspectiva de género 

- Una crítica feminista a la deuda 

- Las enfermeras en la Guerra Civil Española 



Avaluació I Pla Igualtat UJI 2010-2014 142 
 

- Identidad y política gay en el capitalismo postindustrial: la homonormatividad. 

Análisis y debate sobre un fenómeno conflictivo 

- Mujeres y deporte en la educación secundaria obligatoria: un caso práctico en 

los I.E.S. de Alcalá de Henares (Madrid) 

- Anorexias-bulimias : una propuesta de poliedro de inteligibilidad 

- IFIGENIA: El sacrificio de la mujer bajo el modelo patriarcal 

- Una relectura de "Furtivos" desde una crítica feminista 

- Las nuevas tecnologías aplicadas a la didáctica del feminismo: sexting, 

grooming y ciberbullying 

- La violencia contra las mujeres como factor de empobrecimiento 

- Arquitectura y género : una reflexión crítica 

- Atracción hacia nuevas masculinidades alternativas para prevenir y superar la 

violencia de género 

- El plan de parto: una herramienta para la visibilización de las mujeres 

- De los pupitres al encerado: análisis de género en la asignatura de Física y 

Química 

- División sexual del trabajo y regímenes de bienestar en Europa. Conciliación o 

corresponsabilidad 

- Violencia de género: micromachismos y adolescencia 

- Factores previos a la elección de una carrera universitaria en función del sexo 

del alumnado. Análisis comparativo entre España y Finlandia (1990-2014) 

- Poder Arte Dona 

Quant als treballs de final de màster del màster universitari en Igualtat i Gènere en 

l’Àmbit Públic i Privat en 2014 s’han presentat els següents: 

- Tratamiento de la violencia de género en televisión 

- Iniciativa de inserción sociolaboral de mujeres inmigrantes con perspectiva de 

género : el programa Sara : propuesta de intervención desde el feminismo dialógico 

- Cultura, familia y violencia de género : la perpetuación de la violencia contra las 

mujeres 

- Panorama general de la perspectiva de género en las relaciones exteriores de la 

Unión Europea 

- El burnout en los/las profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género 
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- Lucía Sánchez Saornil y Sara Berenguer Laosa. Experiencia de la militancia 

feminista en el movimiento anarquista español 

- El empoderamiento de las mujeres: la ruta para una vida equitativa y segura 

- La paridad como implementación de políticas públicas como motor de cambio en el 

impacto de género 

- Proyecto para la formación con perspectiva de género en el Ayuntamiento de Elche 

- Proyecto curricular para la prevención de la violencia de género en un Instituto de 

Educación Secundaria 

- Mujeres transformadoras de su entorno 

- Mutilación Genital Femenina: Análisis actual y respuesta a la situación de la 

problemática en Irlanda 

- Evaluación de las políticas públicas de igualdad: “I Plan de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres" Mancomunidad Comarca de Trujillo 

- Planes de igualdad en las empresas: la fase diagnóstica. Elaboración de la parte 

diagnóstica de un plan de igualdad a través de datos reales 

- Del unicato ideológico a la mentalidad paritaria : el convenio colectivo de trabajo 

para la Administración Pública Nacional, Decreto 214/2006 

- Comunicación institucional e igualdad: sensibilización y modelos implícitos en las 

campañas del periodo 2004-2014 del Instituto de la Mujer y del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (anteriormente Ministerio de Igualdad) 

- Biblioteca itinerante de género 

- Proyecto para el desarrollo del plan municipal para impulsar la participación socio-

política de las mujeres de Arrasate-Mondragón 

- Abordaje integral desde una perspectiva local de la violencia ejercida contra las 

mujeres. Fundamentos teóricos y propuestas para la intervención 

- Estudio regional: igualdad de género en PYMES y cooperativas 

- Los planes locales de igualdad de género en la provincia de Alicante 

- Proyecto de intervención: servicio de atención a la mujer con especial atención a 

las víctimas de violencia de género 

- Promoción de la mujer en la Guardia Civil 

- Programa de atención a jóvenes que ejercen violencia en su relación de pareja 

- Creación de un centro de atención a mujeres víctimas de violencia del crimen 

organizado en Honduras 
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- Análisis de la visión de la mujer en el ámbio de la literatura romántica y la influencia 

del marketing: Universo de 50 Sombras de Grey 

- Crisis económica y cuidados: el caso de Orihuela 

- La figura responsable de igualdad en los Consejos Escolares de los centros 

educativos en las diferentes Comunidades Autónomas 

- Perspectiva de género en la normativa y legislación española: mujer y ciencia 

- Creación, puesta en marcha y seguimiento del Consejo Social de Igualdad en el 

municipio de Pedro Muñoz 

- Metodología para el trabajo grupal con mujeres. Salud e Intervención Social 

- Factores institucionales y psico-sociales que dificultan la ruptura de ciclos de 

violencias de género en el contexto de las relaciones de pareja, en usuarias de la 

unidad de atención a víctimas de violencias de género (UNAVI) del Departamento de 

Nariño 

- Un mismo camino hacia la igualdad de género en Punta del Hidalgo: proyecto de 

intervención para el fomento de la igualdad de género en Punta del Hidalgo 

- Análisis de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la negociación 

colectiva de la Comunidad Valenciana 

- Diagnóstico de género de la plantilla del Ayuntamiento de Benicarló 

- Educación para la equidad de género en Guatemala: implementación del eje 

curricular en las aulas de Quetzaltenango y Totonicapán 

- Mujeres en resistencia El movimiento de mujeres en Ramala entre 1978 – 1987. 

Análisis de la actividad socio-política. 

Quant als TFM en el màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar: 

- Fundación FAVIDE. Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y encuentro 

familiar 

- FAVIDE. Oficina de Atención a la Víctima del Delito (CS) 

Respecte al màster universitari internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 

Desenvolupament, els següents: 

- Gender based violence, sexual violence and rape against women in Burundi 

- Female Suicide Bombers: Performativity and the Gendered Body in Terrorism 

- Los medios de comunicación como promotores de la igualdad de la mujer en la 

sociedad 



Avaluació I Pla Igualtat UJI 2010-2014 145 
 

- Paz, movimientos y mujeres, un aporte a la lectura de la historia de la movilización 

campesina en Colombia 

- La violencia adultista en y por el cuerpo. Una perspectiva sistémica desde la 

sociología, el feminismo y la filosofía para la paz 

Quant als TFM en el màster d’Ètica i Democràcia:  

- Liderazgo femenino: un modelo transformacional frente al paradigma de la 

organización tradicional 

TFM de Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professionals i Ensenyaments d’Idiomes: 

- The role of gender on awareness of requests 

També, encara que en un número reduït trobem TFM en estudis de la branca 

científicotecnològica, en concret els següents: 

El màster de Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia: 

- Trastornos de la conducta alimentaria y la imagen corporal: un estudio de series de 

caso. 

El màster universitari en Ciències de la Infermeria: 

- Análisis de las competencias de práctica habitual en las enfermeras de acuerdo a 

su formación. 

I quant a tesis doctorals que publica el Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i 

Psicobiologia: 

- Naturaleza de la psicopatía subclínica en mujeres: reactividad autonómica y 

electrocortical.  

Per a finalitzar, les tesis doctorals del Departament de Filosofia i Sociologia: 

- La contribución de las nuevas tecnologías al desarrollo de la democracia 

participativa. Retos y oportunidades de las TIC para mujeres.  

- Identidades, representaciones y subjetividades en el movimiento de mujeres en las 

ciudades de Lima (Perú)  Pamplona-Iruña (Estado Español)  

En relació a anys anteriors, en concret de l’any 2010 (Document 59) apareixen 

registrades quatre tesis de màster i 1 TFM, i les següents tres tesis doctorals: 
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- Gender reality and offline pragmatic knowledge : EFL learners' perception 

of request modifiers = Realitat de gènere i coneixement pragmàtic offline : 

percepció de modificadors de peticions per aprenents d'anglès com a llengua 

estrangera. 

- El proceso de construcción de la violencia contra las mujeres [recurs 

electrònic] : medios de comunicación y movimiento feminista : una aproximación 

desde la teoría del framing 

- Mujeres y surrealismo : Remedios Varo y Leonora Carrington. 

- Maternidad y Técnicas de Reproducción Asistida. Un análisis, desde la 

perspectiva de género, de los conflictos y experiencias de las mujeres usuarias  

En el repositori de l’UJI es troba l’accés a tota aquesta informació, que pot consultar-se 

en l’enllaç 

(http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/29747/discover?rpp=10&page=2&query=IGU

ALDAD+DE+GENERO&group_by=none&etal=0). 

ACCIONS EN EXECUCIÓ 

L’acció 135 requeria ampliar l’Informe diagnòstic i obtenir informació desagregada per 

sexes sobre: 

⎯El nombre de sol·licitants de les beques/ajudes. 

⎯Les titulacions/graus de procedència de les persones sol·licitants. 

⎯El percentatge de beques concedides, respecte de les sol·licitades. 

La dita informació ha sigut sol·licitada per la Unitat d’Igualtat al Vicerectorat 

d’Internacionalització, i està pendent de rebre els resultats, per la qual cosa considerem 

que es troba en execució. (Document 74) 

També contemplem en execució una acció que l’IPI-UJI contemplava amb caràcter 

permanent, la 137 exigia una revisió permanent de tots els graus (mentre hi haja plans 

d’estudi en procés d’elaboració) que estan pendents de verificació per l’ANECA. En 

aquest sentit, havien d’analitzar-se cada un dels nous graus per a comprovar si 

contemplaven la perspectiva de gènere. Desconeixem el nombre de graus que s’han 

plantejat durant la vigència de l’IPI-UJI. Com a evidència comptem amb les al·legacions 

presentades en registre per la Unitat d’Igualtat (Document 49) en els graus següents: 

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/29747/discover?rpp=10&page=2&query=IGUALDAD+DE+GENERO&group_by=none&etal=0
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/29747/discover?rpp=10&page=2&query=IGUALDAD+DE+GENERO&group_by=none&etal=0
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- Títol de graduat o graduada en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 

i Sistemes Interactius per la Universitat Jaume I (Document 50). 

- Títol de graduat o graduada en Gestió i Administració Pública  per la 

Universitat Jaume I (Document 51). 

Seria convenient fer el seguiment de tots i cada un dels graus que s’imparteixen a la 

Universitat, especialment de les noves titulacions, examinant i analitzant les 

modificacions que s’hagen introduït arran de les al·legacions presentades per la Unitat 

d’Igualtat. En concret, els dos graus esmentats, el impacte i possibilitat de transformació 

dels quals són molt àmplies, ambdós informes d’al·legacions mereixen l’atenció de la 

comunitat universitària, i poden ser útils fins i tot per a altres graus per a plantejar-se si 

incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal i metodològica en el seu 

contingut. 

ACCIONS NO EXECUTADES 

No ha sigut possible, com establia l’acció 138, garantir la inclusió, almenys, d’una 

assignatura obligatòria relativa als estudis de gènere en cada un dels nous graus, 

d’acord amb els resultats de les anàlisis dels graus verificats i pendents de verificació. 

No obstant això, sí que s’ha fet alguna recomanació en aquest sentit (vegeu la figura 

60). En l’informe d’al·legacions presentat per la Unitat d’Igualtat (Document 51) d’un dels 

nous graus, en concret en el grau en Gestió i Administració Pública, es troba una 

recomanació a la inclusió d’una assignatura obligatòria específica, la denominació 

aproximada de la qual hauria de ser “Realització d’informes i avaluació d’impacte de 

gènere en els pressupostos públics”, que aborde la necessitat de millorar la distribució 

de recursos econòmics entre dones i homes i permeta adequar els processos 

dissenyats a la planificació i implementació de polítiques d’igualtat en les 

administracions públiques. Analitzar els nous graus proporcionarà més possibilitats de la 

perspectiva de gènere s’incorpore, no sols en la redacció dels continguts, sinó també 

com a qüestió metodològica. 

Tampoc s’han trobat resultats de les accions següents: 

Acció 139, Vetlar perquè els continguts de la docència no siguen sexistes i perquè no 

s’ometa la dimensió de gènere en els programes de les assignatures on siga convenient 

considerar-la. 
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Acció 140, Elaborar un sistema d’indicadors que permeta avaluar els programes docents 

des de la perspectiva de gènere. 

Acció 141, Promoure la transversalitat de la perspectiva de gènere en els diversos 

estudis oferits a l’UJI en relació amb la  transmissió de coneixement i/o en tant que 

competència a integrar en la formació de professionals. En les titulacions on siga 

pertinent, oferir itineraris de gènere. 

Acció 142, Prioritzar la publicació de materials per a la docència que tinguen en compte 

la perspectiva de gènere. 

Acció 143, Elaborar una guia de suport per a la introducció de la perspectiva de gènere 

en els materials docents. 

Tampoc consta l’indicador relatiu a l’acció 145 sobre el nombre de vegades que, en 

cada convocatòria, el jurat aprecia la concurrència de la introducció de la PG en la 

docència impartida i/o en els projectes i/o accions de millora docent com a criteri de 

valoració positiva en tots els programes de reconeixement de la tasca docent, en el 

barem total de persones aspirants al premi. La FIS 145 indica que la Unitat d’Igualtat va 

sol·licitar el programa de reconeixement de l’activitat docent (PRAD i incentius) i 

possibilitat d’incorporar criteris en el docència. No hi ha evidència de resposta a aquesta 

actuació de la Unitat d’Igualtat. 

 

 
Figura 64. Avaluació d’Implementació per eixos. Estat de les accions de l’EIX 5. ALUMNAT I 

ESTUDIS 
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Font: gràfic elaborat per Equality Momentum amb informació proporcionada per la Unitat 
d’Igualtat  

 

 

EIX 6. COMUNICACIÓ 

ACCIONS DE LA 148 A LA 161 

Han sigut executades vuit de les accions prevista, quatre han quedat en execució i 

només dues no han pogut executar-se de la manera que preveia l’IPI-UJI. El present 

eix, sobre la comunicació, el veurem en les seues diferents àrees d’actuació (vegeu la 

figura 65).  

Àrea 1. Llenguatge no sexista 

Aquesta àrea d’actuació tracta d’establir una sèrie de pautes i de recursos lingüístics i 

gràfics que pretenen guiar en l’ús d’un llenguatge no sexista ni discriminatori. La dita 

obligatorietat ve donada per la Legislació vigent14 i l’IPI-UJI tracta de plasmar el 

compromís institucional, facilitant ines a la comunitat universitària perquè la comunicació 

interna i externa respecte i contemple les normes bàsiques per a fer un ús del 

llenguatge no sexista. 

ACCIONS EXECUTADES 

En compliment de les accions 148, 149 i 150, l’any 2010 es va elaborar una Guia de 

tractament no sexista de la informació i la comunicació (Document 53), de la qual es van 

editar en paper 100 exemplars al gener de 2011 (Document 53). Aquesta guia que es 

troba disponible en  http://www.uji.es/bin/serveis/ui/not/11040600v.pdf. 

L’any 2012 es van fer 500 nous exemplars de la Guia de tractament no sexista del 

llenguatge (Document 15) a més de 1000 recomanacions d’ús no sexista del llenguatge 

(Document 54) disponible en http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/06/PDF-

GyMT-Recomendaciones_lenguaje_no_sexista-2010_CAS.pdf 

Respecte de la 150, l’indicador requerit sobre el nombre d’accessos al web, han sigut 

proporcionats pel Servei d’Informàtica (Documents 55, 56 i 57). 

                                                 
14

  
Entre altres, l’art. 48 de la Llei 9/2003 de 2 d’abril de la Generalitat per a la Igualtat  entre dones i homes, estableix 

que les administracions públiques valencianes posaran en marxa els mitjans necessaris perquè tota norma o escrit 

administratiu respecten en la seua redacció les normes relatives a la utilització d’un llenguatge no sexista. 

http://www.uji.es/bin/serveis/ui/not/11040600v.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/06/PDF-GyMT-Recomendaciones_lenguaje_no_sexista-2010_CAS.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/06/PDF-GyMT-Recomendaciones_lenguaje_no_sexista-2010_CAS.pdf


Avaluació I Pla Igualtat UJI 2010-2014 150 
 

Algunes de les accions executades no van complir la seua periodicitat, per exemple 

l’acció 151, executada en 2010 (Document 35), però de la qual no tenim evidències en 

anys posteriors. Es tractava de revisar tots els impresos, formularis, normatives, etc., 

utilitzats a l’UJI per a adequar-los a les normes de llenguatge no sexista. La FIS relativa 

a aquesta acció argumenta que la falta d’accessibilitat a alguns documents i l’extensió 

de la documentació a analitzar, va obligar a realitzar una anàlisi mostral en serveis 

estratègics (projecció exterior). Aquestes accions (151, 155, 157) han sigut 

considerades com a executades a pesar de no comptar amb l’indicador que sol·licitava 

el Pla per a la seua avaluació: 

- Nombre de documents revisats anualment. 

- Percentatge d’imatges de dones sobre el total d’imatges contingudes en 

el material de promoció. 

L’impacte d’aquestes accions ha sigut molt limitat (vegeu FIS relacionades) ja que es va 

realitzar una anàlisi mostral, únicament dels serveis estratègics (projecció exterior), i 

amb caràcter puntual, en compte de permanent. 

En el mateix sentit, l’acció 153, exigia analitzar de manera permanent la publicitat 

emesa per l’UJI, en totes les seues formes, per a adequar-la a les normes de llenguatge 

no sexista. A pesar d’haver-se executat, s’han produït fets constitutius de publicitat 

il·lícita i sexista dins del campus (com el succeït amb l’anunci d’una festa estudiantil en 

Enginyeria Mecànica a l’octubre de 2011), fets que van escapar al control del Servei de 

Comunicació, ja que no era una comunicació institucional, es va requerir per part de la 

Unitat d’Igualtat la seua retirada immediata per considerar que danyava i perjudicava 

greument la imatge del centre i denigrava la imatge de la dona. 

ACCIONS EN EXECUCIÓ 

L’acció 152, que requeria revisar tots els programes docents de les assignatures de 

grau/titulació de l’UJI per a adequar-los a les normes de llenguatge no sexista, s’ha 

començat, ja que el projecte sobre l’anàlisi de la integració de la perspectiva de gènere 

en els graus de l’UJI, estudiava no sols el fons sinó també la forma, de manera que la 

revisió dels graus i dels programes es va realitzar (Document 48) en 2012. No obstant 

això, l’informe de les guies docents (Document 71) no examina el llenguatge.  

Aquest tipus d’accions que tenen un caràcter permanent, requereixen d’un esforç 

continu en la detecció d’expressions o construccions que puguen reforçar les creences 
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que es donen quant a la construcció d’estereotips de gènere. Seria desitjable la 

supervisió dels programes docents amb caràcter permanent, tal com estableix la 

periodicitat d’aquesta acció. 

ACCIONS NO EXECUTADES 

L’acció 154 requeria una coordinació amb els mitjans de comunicació interns (Vox UJI, 

Servei de Comunicació i Publicacions) i externs (premsa, ràdio i TV) per a garantir l’ús 

no sexista del llenguatge en totes les informacions relatives a l’UJI i a les seues 

activitats. 

⎯Realitzar, amb la representació dels mitjans de comunicació social i els mitjans de 

comunicació de l’UJI, una jornada de sensibilització sobre l’ús no sexista de la 

informació i de la comunicació, amb la presentació de la Guia. 

⎯Realitzar reunions periòdiques per a valorar l’aplicació dels criteris de la Guia. 

Àrea 2. Absència d’imatges que reforcen estereotips de gènere 

Accions 155-157 

ACCIONS EXECUTADES  

L’acció 155, que establia revisar tots els impresos, formularis, normatives, etc., utilitzats 

a l’UJI per a adequar-los a les normes d’ús no sexista ni discriminatori de la imatge, 

s’entén executada, a pesar que el treball va tenir caràcter mostral, tal com s’indica en la 

FIS 155. 

ACCIONS EN EXECUCIÓ 

L’acció 157, que té caràcter permanent, necessita una labor de supervisió i control 

permanent. S’evidencia que aquesta labor d’analitzar i revisar tots els materials 

promocionals i de suport acadèmic entregats a l’alumnat així com la publicitat emesa, en 

totes les seues formes, per l’UJI, per a adequar-la a les normes d’ús no sexista ni 

discriminatori de la imatge, s’ha realitzat l’any 2010 (mitjançant comanda a la Fundació 

Isonomia), i parcialment durant l’any 2011 i part del 2012 (amb personal becari o 

contractat a temps parcial). S’estableixen en estat d’execució pel seu caràcter d’acció 

permanent, l’acció de la qual es prolonga en el temps. 

En el mateix sentit, la revisió que preveia l’acció 156 (Document 35) de tots els materials 

promocionals i de suport acadèmic entregats a l’alumnat (per exemple, les agendes 
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acadèmiques), garantint que, encara que vaja dirigit a dones i homes, el seu contingut i 

disseny gràfic reflectisca imatges i perfils integradors i no estereotips, grafismes o 

imatges que resulten excloents de les dones ni dels homes.  

Àrea 3. Comunicació i actuacions per a fer visible el compromís de l’UJI amb la igualtat 

d’oportunitats  

Accions 158-160 

ACCIONS EXECUTADES  

En relació amb l’acció 159, que ordenava crear una distinció honorífica que reconega la 

tasca desenvolupada per una persona, servei, departament, centre o institut, dins de 

l’àmbit de l’UJI, que s’haja distingit en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes, cal destacar el concurs “Dones que han fet història a l’UJI”, el primer premi del 

qual es va dotar amb la quantitat simbòlica de 100 €. Es fa menció d’aquest concurs en 

l’acció 106. 

Respecte al marc normatiu de referència en matèria d’igualtat entre dones i homes, 

comprensiu de les normatives (espanyoles, autonòmiques, europees i internacionals) 

que afecten l’àmbit de l’educació i de la investigació, que contemplava l’acció 160 

continua disponible al web de la Unitat d’Igualtat a través del següent enllaç  

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/legislacio. 

ACCIONES NO EXECUTADES 

Quant a l’acció 158 que contemplava dissenyar i difondre campanyes divulgatives 

relacionades amb: 

⎯Un llenguatge no sexista (claus per a usar el llenguatge sense sexisme) 

⎯La denúncia de la no actuació per a fer visibles les aportacions de les dones al 

coneixement (ciència, història, filosofia, dret, art, cultura, societat, economia...), 

destacant algunes figures de cada branca. 

⎯Les actuacions per a fer visible el marc normatiu d’igualtat vigent (estatal, autonòmic, 

europeu i internacional). 

⎯Les actuacions per a fer visibles els valors que s’adquireixen a través de l’atenció de 

les persones. 

⎯Altres  
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La difusió es durà a terme mitjançant Vox-UJI (premsa i ràdio) i les pantalles de plasma 

instal·lades en les zones comunes dels edificis del campus. 

L’indicador d’aquesta acció requereix de la freqüència amb què els mencionats 

continguts s’exhibeixen en la programació dels mitjans de difusió.  

Les dades proporcionades per la Unitat d’Igualtat és que es van crear fullets en paper i 

en PDF i es van penjar al web. Però aquests fets estan més en relació amb l’acció 150 

abans mencionada, per la qual cosa no comptem amb noves evidències del compliment 

d’aquest tipus de campanyes divulgatives.  

Àrea 4. Projecció social: actuacions per a fer visible la contribució de les dones a l’àmbit 

de la cultura en l’oferta cultural de l’UJI. 

ACCIONS EXECUTADES 

L’acció 161 encomanava afavorir les actuacions per a fer visible la contribució de les 

dones en l’àmbit de la cultura, mitjançant la seua inclusió en l’oferta d’activitats 

socioculturals i artístiques de l’UJI. En aqueix sentit el Vicerectorat de Cultura compta 

amb un indicador propi en el pla estratègic que es denomina PRO_DIF_DON, que 

correspon a visualitzar la contribució de les dones en l’àmbit de la cultura en el seu 

vessant creatiu: escriptores, músiques i directores. Té en compte la programació del 

Paranimf i es disposa només amb les dades dels tres últims cursos, que és quan van 

començar a utilitzar-ho. Les dades revelen que no sols no ha millorat la xifra de dones 

en les activitats socioculturals i artístiques de l’UJI, en els últims tres anys, sinó que a 

més, s’ha vist reduïda a la meitat, i ha davallat fins a  un escàs 7% durant el curs 

2013/2014. 

2011/2012 = 14, 9 % 

2012/2013 = 18,1 % 

2013/2014 = 7,07 % 

Si bé les dades no són positives, per desgràcia no es tracta d’una circumstància aïllada, 

sinó que constitueix un fet generalitzat difícil de visibilitzar. L’aspecte positiu de la dada 

és que el Vicerectorat de Cultura haja incorporat aquest indicador en el seu pla 

estratègic, ja que és l’única forma de visibilitzar la desigualtat que es produeix.  

Si bé és interessant que el Vicerectorat de Cultura haja incorporat l’indicador 

PRO_DIF_DON, que correspon a la contribució de les dones en l’àmbit de la cultura en 
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el seu vessant creatiu: escriptores, músiques i directores, amb els resultats obtinguts, 

serà necessari que es plantege quin objectiu vol marcar-se per al pròxim quadrienni i 

treballar des de la sensibilització. Per a això serveixen els indicadors, per a ajudar-nos a 

prendre decisions i valorar i mesurar si les polítiques que hem implementat (si és que 

les hem implementat) han tingut un efecte positiu. En aquest cas, i per a poder fer 

aquesta anàlisi hauríem de saber quin és l’esforç que s’ha fet per a intentar millorar la 

cartellera del Paranimf tenint en compte també la perspectiva de gènere. 

Hi ha algunes associacions en l’àmbit de la cultura que treballen per la igualtat de dones 

i homes. Seria desitjable mantenir algun tipus de contacte que facilitara la visibilització 

de les aportacions de dones, o la tasca d’evidenciar l’encara falta d’equilibri en quantitat 

de tribunals, concursos, i activitats organitzades en l’àmbit de la cultura i l’art. En aquest 

sentit, l’Associació Clàssiques i Modernes (C&M), junt amb l’Associació de Dones 

Investigadores, Tecnòlogues (AMIT), Dones en les Arts Visuals (MAV) i l’Associació de 

Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (CIMA) acaben de llançar una campanya a 

principis de 2015, de suport a dones en l’àmbit de la cultura dirigida a homes, el títol de 

la qual és No sense dones,  per la qual es demana als homes especialment durant el 

mes de març de 2015,  que no participen en actes culturals si no hi ha dones. Seria 

recomanable donar difusió a la dita iniciativa i fer partícip sobretot els homes dins de 

l’àmbit de la cultura.  http://www.clasicasymodernas.org/wp-content/uploads/CyM-NO-

SIN-MUJERES-20150128.pdf 

D’altra banda, l’any 2012 la Unitat d’Igualtat va participar en la “Trobada de ports 

obertes” mitjançant un estand, en el qual les persones assistents van poder accedir a un 

joc concebut per al dit esdeveniment. Es tractava d’un panell de fotografies, acompanyat 

d’un àlbum (Document 58) dissenyat amb l’objectiu de donar a conèixer la diferents 

professionals, artistes, metgesses, esportistes, polítiques, astronautes, científiques, 

mitjançant una pràctica en què havien d’encertar el nom i la professió de les dones 

triades en una fotografia del panell, mitjançant una fitxa dissenyada a l’efecte 

(Document 76), i es podien comprovar després els resultats consultant l’àlbum elaborat 

per la Unitat d’Igualtat, en el qual es feia referència a una breu biografia de cada una 

d’elles.  

En 2012 també, la Unitat d’Igualtat va organitzar l’exposició titulada No tinc amo, amb 

les obres de l’autora Diana Raznovich, exposició que va estar disponible en les diferents 

http://www.clasicasymodernas.org/wp-content/uploads/CyM-NO-SIN-MUJERES-20150128.pdf
http://www.clasicasymodernas.org/wp-content/uploads/CyM-NO-SIN-MUJERES-20150128.pdf
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facultats (Jurídiques, Humanes i ESCT) i amb motiu del 25 de novembre va finançar 

l’obra de teatre María Roja amb l’objectiu de sensibilitzar contra la violència de gènere. 

 
Figura 65. Avaluació d’Implementació per eixos. Estat de les accions de l’EIX 6. 
Comunicació. 

Font: gràfic elaborat per Equality Momentum amb informació proporcionada per la Unitat 
d’Igualtat. 

 

EIX 7. VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

Aquest ha sigut l’únic dels vuit eixos que ha executat el 100% de les accions previstes, 

en concret cinc (vegeu la figura 66).  

ACCIONS DE LA 162 A LA 166 

ACCIONS EXECUTADES 

L’acció 162 establia realitzar un inventari dels recursos orientats a l’assessorament 

psicològic, la prevenció i la detecció precoç de situacions de discriminació i violència de 

gènere, i compilar-les i divulgar-les entre la comunitat universitària (a través del web de 

l’UJI), relacionant l’abast d’aquests recursos amb l’accés a la Sindicatura de Greuges. 

Aquest inventari de recursos (Document 67) es va dissenyar en 2010, elaborant la 

versió electrònica (Document 35), que es va incloure en el web de la Unitat d’Igualtat. 

També es va fer una presentació pública el 22 de febrer de 2011 de l’inventari de 

recursos orientats a l’assessorament psicològic, la prevenció i la detecció precoç de 

situacions de discriminació i violència de gènere. Actualment l’enllaç amb la guia de 

recursos ha migrat.  Posteriorment, l’any 2012 es va realitzar una reedició del mateix 
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material i actualització de dades, imprimint-se 1000 exemplars en castellà i valencià 

(Document 15). 

No es compta amb l’indicador concret que establia el Pla d’Igualtat, ja que la informació 

no està penjada dins del web de la Unitat d’Igualtat. Per a obtenir el dit indicador serà 

necessari sol·licitar al Servei d’Informàtica la informació estadística d’accés a aquest 

enllaç. http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/06/PDF-GyMT-

Inventario_recursos_asesoramiento-2010-CAS.pdf 

 

També amb caràcter conjuntural preveia l’acció 163: donar suport psicològic i 

assessorament a les víctimes que reporten el patiment de situacions de violència de 

gènere dins de l’àmbit de l’UJI (el Servei d’Assistència Psicològica haurà d’adaptar-se al 

suport de les dones víctimes de violència mitjançant la presència de persones expertes 

que tracten la problemàtica des de la perspectiva de gènere; el mateix hauran de fer-se 

amb el servei d’assessorament que, sota dependència de la Sindicatura de Greuges, 

realitzarà un assessorament específic en matèria d’igualtat i d’aplicació de la llei 

d’igualtat). Mentre es desenvolupe la investigació, cal establir mesures cautelars per a 

evitar l’exposició de la víctima a la situació de violència (canviant temporalment, si és 

necessari):  

⎯L’adscripció de la víctima al grup d’assignatura; 

⎯L’adscripció de la víctima a una altra àrea de coneixement i/o departament; 

⎯L’adscripció de la víctima a un altre servei.  

•Si de la investigació s’acredita l’existència de la situació de violència de gènere  

s’aplicaran les corresponents accions punitives (expulsió de l’UJI, en el cas d’alumnat, i 

sanció disciplinària per infracció molt greu, en el cas de personal funcionari o laboral de 

la Universitat). 

•Si de la investigació es desprèn la possibilitat que la conducta siga constitutiva de 

delicte, l’UJI cursarà la corresponent denúncia davant els òrgans jurisdiccionals. 

•En tot cas, l’UJI garantirà que la víctima de violència de gènere no patisca cap 

represàlia dins de l’àmbit universitari pel fet d’haver presentat la denúncia. 

•La investigació es desenvoluparà, en tot cas, amb la màxima celeritat, amb audiència 

de la víctima i del presumpte agressor, i amb absoluta confidencialitat.  

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/06/PDF-GyMT-Inventario_recursos_asesoramiento-2010-CAS.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/06/PDF-GyMT-Inventario_recursos_asesoramiento-2010-CAS.pdf
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Una vegada conclòs l’expedient disciplinari, s’alçaran les mesures cautelars. 

Respecte a aquesta acció, els indicadors aportats són els següents:  

- Casos d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe: tres 

denúncies recollides  

- Mesures cautelars posades en marxa: en un dels casos es va evitar que 

el professor tinguera accés a modificar l’acta de la nota de l’alumna. 

Quant a les accions 164 i 165, la primera versió del Protocol per a prevenir i combatre 

l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, es va redactar en 2011 entre la 

Unitat d’Igualtat i l’Oficina de Prevenció Mediambiental. El document va ser aprovat en 

Consell de Govern el 28 de juliol de 2011 (Document 68). Posteriorment, al gener de 

2014 va ser aprovada la modificació del Protocol (Document 69). La FIS 165 detalla 

quals han sigut les modificacions que van ser adoptades per unanimitat dels membres 

de la Comissió: 

- El termini per a la resolució del procediment s’acurta, ara el màxim és de 30 dies, i 

no de 45, com era abans (Document 70) 

- Canvia el nom de la Comissió Antiassetjament: ara s’anomena Comissió 

Investigadora en Reclamacions per Assetjament Laboral, Assetjament per Raó de 

Sexe (CIRA) 

-L’Alumnat deixa de poder accedir al protocol si és assetjat entre el mateix alumnat. 

Només tindrà protecció si la persona denunciada és PAS, PDI o presta els seus 

serveis en l’àmbit de l’UJI. 

- Es redueix el nombre de llocs on es pot dirigir la denúncia, quedant el Rectorat com 

a única via possible (Document 75). S’elimina la possibilitat d’interposar la denúncia 

en el que es denominava CTE (Comissió Tècnica Antiassetjament), la Sindicatura de 

Greuges, la Unitat d’Igualtat; l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental; el Servici 

de Recursos Humans; el vicerectorat competent en matèria d’alumnat; el vicerectorat 

competent en matèria de PDI; i el vicerectorat competent en matèria de PAS. 

Resulta preocupant l’impacte que les dues últimes modificacions puguen produir amb 

vista, d’una banda, a la desprotecció de l’alumnat que patisca assetjament, assetjament 

sexual o assetjament per raó de sexe per part d’altres estudiants. Es recomana la 

lectura de bibliografia respecte d’això, entre altres, l’article publicat en la Revista 
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Española de Investigación Criminológica, titulat “Las violencias sexuales en las 

universidades: cuando lo que no se denuncia no existe”, disponible en l’enllaç 

(http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano12-2014/a122014art1.pdf) 

La hipòtesi general d’aquesta investigació és que a pesar de l’absència de denúncies de 

violència sexual en la universitat, el dit fenomen també afecta de forma greu les 

estudiantes. Uno de los impactos más importantes que tiene la violencia sexual es que 

las mujeres cambian sus hábitos de vida, se sienten más inseguras, su autoestima es 

dañada, y se sienten culpables de lo que pasó o lo que pueda pasar. Así, por ejemplo, si 

el acoso sexual es realizado frecuentemente por compañeros y amigos, como las 

estadísticas muestran, la víctima no siempre cuenta con la comprensión y ayuda de su 

entorno más cercano. La sociedad y especialmente su círculo de amigos no siempre 

entienden que esta manera "normal" de ligar pueda constituir una forma de acoso 

sexual u hostigamiento para la estudiante. Si la estudiante quiere poner fin a estas 

conductas, amenaza con hacerlo público y/o denunciar, puede llegar a ser aislada por 

su propio círculo de compañeros/as y amigos/as, y llegar a ser considerada una 

persona conflictiva (Igareda, 2011, citat per Igareda y Bodelón, 2014, p14)”.  

I en segon lloc, s’ha de veure l’impacte que aquesta mesura pot tenir amb vista a reduir 

les denúncies d’aquest tipus de conductes. L’opacitat que envolta el tema de les 

violències sexuals en les universitats és producte de diversos elements, però un 

essencial és la dificultat de comunicar i/o denunciar l’agressió patida. El Rectorat és el 

màxim òrgan de poder en la Universitat i no pareix molt adequat que només puga 

interposar-se la denúncia davant d’aquest (al marge de l’enviament postal que ja 

preveia la primera versió del document), ja que pot succeir que les persones que 

estiguen patint assetjament no senten la proximitat ni la confiança suficient, per a 

denunciar la seua situació. El sentiment de culpa, vergonya i/o por que acompanya 

generalment les víctimes aconsellaria una major possibilitat d’instàncies per a la 

interposició de la denúncia com preveia la primera versió del protocol. En primer lloc, és 

imprescindible facilitar la identificació del problema, donant facilitats perquè es 

produïsca la denúncia i en segon, la resolució d’aquest, per a la qual cosa es requereix 

un nivell d’especialització. Per a poder entendre el problema, prevenir-lo i resoldre’l és 

necessari aprofundir en les raons que motiven l’assetjament sexual i l’assetjament per 

raó de sexe, per la qual cosa la formació contínua en la matèria és absolutament 

imprescindible. 

http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano12-2014/a122014art1.pdf
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Seria desitjable aprofundir i reflexionar sobre els fets succeïts recentment en la festa de 

les paelles (març de 2015), on, arran d’una iniciativa del Consell d’Estudiants, que va 

decidir incorporar a la campanya de comunicació de la festa (polseres, cartells, etc.) 

l’eslògan “Per una festa lliure de sexisme: No, és no”, un grup d’estudiants molt nombrós 

es va posicionar en contra d’aquesta, qüestionant el fonament de la idea, insultant 

obertament i demanant fins i tot la dimissió del Consell per haver posat en marxa tan 

lloable iniciativa. Segons un testimoni d’una persona que va assistir a la festa 

(Document 78) “els estudiants han vist una barbaritat i una ofensa aquesta frase per 

haver-la mal interpretada i encasellat com a “la polsera dels feminazis”. També molts 

estudiants han dit que una polsera no era lloc per al missatge i que aquest estava fora 

de context ja que “a paelles ningú viola a ningú” quan després irònicament una majoria 

va acudir a una festa d’una discoteca pels paelles on els homes pagaven i els dónes no. 

A mes, és van sentir molts comentaris i acudits misògins fent broma del lema i desviant 

totalment la vertadera intenció d’aquest convertint-lo en “un assumpte sobre el qual 

bromejar”. Tota aquesta sèrie de fets entre molts altres han fet veure amb mes claredat 

que el tema del sexisme és realment important, ja que ha donat molt a parlar i de 

manera massa negativa. A través de les xarxes socials, a més, ha quedat empremta 

dels insults i improperis i de la polèmica generada. Insults cap al cartell, cap a les dones 

i els homes que el defensaven, fins i tot a la pròpia universitat: “en la vida havia vist un 

cartell més sexista”, “UJI feminazi” “Insults, mirades, gestos, ETA”, “Açò ho ha escrit una 

del Consell a què no li entra ni Déu”, “Però quina puta merda és aquesta, vinga ja, que 

estem en la universitat, no en el 15M també prohibireu l’entrada als gihadistes, 

pederastes i corruptes? Per favor, algunes coses ja sobren…” “Jo perquè no vaig, que si 

no, violava a alguna, ha ha ha! Q gilipolleces I segur que ho promouen 4 grosses a qui 

ningú mira” (Document 79).  

Caldria incidir en la sensibilització de l’alumnat, en un assumpte tan important com el 

que ací es tracta, fent especial insistència a través de la sensibilització i formació que 

puga rebre el professorat. L’assetjament és un problema social, per tant es recomana 

una nova revisió del Protocol, valorant la possibilitat de separar les conductes 

d’assetjament laboral (on quedarien fora l’alumnat), de les d’assetjament sexual i 

assetjament per raó de sexe, que inclourien tota la comunitat universitària. Per un altre 

costat, seria positiu ampliar les instàncies de recepció de denúncies almenys als 

organismes especialitzats en matèria d’igualtat. 
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Es valora molt positivament la iniciativa de la Unitat d’Igualtat d’organitzar el voluntariat 

per a alumnat amb l’Oficina de Cooperació i Solidaritat, amb l’objectiu d’Informar i 

sensibilitzar, i fomentar l’accés a la informació, d’un tema que és encara i molt opac i 

que genera tantes resistències. 

Quant a l’acció 166, es va fer una presentació pública el dia 20 de desembre de 2011, i 

la seua difusió a través de la pàgina web de la Unitat d’Igualtat a tota la comunitat 

universitària del Protocol de l’UJI per a prevenir i combatre la violència contra les dones. 

Quant a l’indicador propi d’aquesta acció per a conèixer el nombre d’accessos i 

descarregar del protocol cal acudir als documents d’anàlisi facilitats pel Servei 

d’Informàtica (Documents 56) que en concret facilita la dada de 60 descàrregues, la qual 

cosa suposa el 23,35% de les entrades al web de la Unitat d’Igualtat.  

En 2011 es va desplegar també una campanya de prevenció de l’assetjament 

(Document 8) en la qual es van dur a terme les activitats següents: 

- El disseny i impressió de punts de llibres sobre assetjament. 

- Disseny de tres models d’estovalles de paper sobre assetjament. (Document 11) 

- Adaptació dels dissenys de les estovalles de paper per a les pantalles de l’UJI. 

Les estovalles de paper es van repartir en les cantines en dates pròximes al 25 de 

novembre per a sensibilitzar l’alumnat de l’UJI contra la violència de gènere i 

l’assetjament sexual. 

 
Figura 66. Avaluació d’Implementació per eixos. Estat de les accions de l’EIX 7. 

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 
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Font: gràfic elaborat per Equality Momentum amb informació proporcionada per la Unitat 

d’Igualtat. 

 
 
 

EIX 8. ÒRGANS DE GESTIÓ DE LA IGUALTAT: LA UNITAT D’IGUALTAT 

L’OBSERVATORI D’IGUALTAT 

ACCIONS DE LA 167 A LA 168 

ACCIONS NO EXECUTADES 

Les dues accions d’aquest eix no han culminat la seua execució, ja que els diferents organismes 

que preveia l’IPI-UJI no s’han constituït, o si ho han fet, no han sigut dotats del personal tècnic 

que garantira l’execució de les accions previstes. Vegem-les per separat.  

L’acció 167 de l’IPI-UJI establia: 

Crear la Unitat d’Igualtat, en compliment de la disposició addicional dotzena de la LOMLOU, 

d’acord amb les directrius següents: 

I. ESTRUCTURA ORGÀNICA I COMPOSICIÓ 

a) La Unitat d’Igualtat ha de constituir una estructura orgànica dotada de recursos materials i 

humans propis per al desenvolupament de les funcions que té encomanades. 

b) La direcció de la Unitat d’Igualtat serà nomenada directament pel rector, de qui dependrà 

orgànicament, i ha de tenir una equiparació, a tots els efectes, a la d’un vicerectorat. 

c) El perfil del personal al servei de la Unitat d’Igualtat és el següent: 

⎯La direcció de la Unitat d’Igualtat serà nomenada entre professorat expert en matèria de 

gènere i igualtat, preferiblement de les branques del coneixement més pròximes i associades al 

desenvolupament de les seues funcions i competències.  

⎯La Unitat d’Igualtat es dotarà d’un equip de treball format per personal tècnic, amb formació 

específica en matèria de gènere i igualtat, i per personal administratiu, estables (o amb 

característiques equivalents) i posseirà una dotació econòmica. En concret: 

•Un o una agent d’igualtat (amb postgrau habilitant) 

•Un promotor o promotora d’igualtat (amb formació en gènere i igualtat) 

•Personal administratiu (amb formació en gènere i igualtat) 
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II. FUNCIONS DE LA UNITAT D’IGUALTAT 

⎯Vetlar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, 

pel principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe, en tots 

els àmbits de la Universitat. 

⎯Promoure la implantació de la transversalitat de gènere en totes les polítiques universitàries. 

⎯Instar perquè totes les dades estadístiques que s’elaboren o es publiquen des de la 

Universitat, referents al PDI, PAS i l’alumnat, estiguen desagregades per sexes. 

⎯Elaborar, implementar, fer el seguiment i avaluar els plans d’igualtat de l’UJI, prèvia 

realització d’un diagnòstic de la situació en matèria d’igualtat, de les diferents estructures, 

àrees i col·lectius de la Universitat. 

⎯Promoure la docència i la investigació en matèria d’igualtat de gènere. 

⎯Impulsar campanyes de sensibilització i informació en matèria de gènere i igualtat 

d’oportunitats dirigides al PDI, al PAS i a l’alumnat de la Universitat. 

⎯Informar sobre els plans d’estudis per a garantir el que estableix la legislació vigent en 

matèria d’igualtat de dones i homes. 

⎯Informar i assessorar els òrgans de govern i comissions de la universitat en matèria de 

polítiques d’igualtat i en el compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes. 

⎯Vetlar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat, en les normes internes de 

la Universitat i en la reforma dels Estatuts, amb la participació efectiva en la seua redacció. 

⎯Impulsar la transferència del coneixement en matèria de gènere i igualtat d’oportunitats des 

de la Universitat a la societat.  

⎯Impulsar la realització de programes per a compatibilitzar la vida professional, personal i 

familiar en l’àmbit universitari. 

⎯Fomentar el desplegament igualitari de la presència de dones en els òrgans de govern de les 

universitats. 

⎯Difondre les activitats que duga a terme. 

Competències de la direcció de la Unitat d’Igualtat 
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Per al desenvolupament correcte de la seua comesa, la direcció de la Unitat d’Igualtat ha de 

tenir les competències assenyalades en el Pla i les que es deriven d’aquest. La dotació del 

personal necessari serà proposta per la direcció de la Unitat d’Igualtat, segons les necessitats 

detectades i les competències que s’han de desplegar. Així mateix proposarà la creació de 

comissions o consells assessors, d’acord amb aquestes competències. 

La Unitat d’Igualtat es crea en 2010, amb una directora i una persona d’administració i serveis. 

En el moment de la seua creació, la direcció de la UI equival a un vicerectorat, tal com establia 

l’IPI-UJI. En 2013 s’adscriu al Vicerectorat d’Estudis i Espai Europeu d’Educació Superior i des 

de 2014 s’adscriu al Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat. 

S’ha complit la creació de la Unitat d’Igualtat a nivell logístic. Inicialment el despatx se situa en 

l’edifici de Rectorat i posteriorment, en 2012, es trasllada als despatxos situats en el soterrani de 

l’edifici de l’ESCT, on es troba actualment.  

No obstant això, és significatiu el fet que no ha estat  dotat de personal tècnic. L’IPI-UJI establia 

la necessitat d’incorporar dues places de personal tècnic, en concret una persona agent d’igualtat 

amb formació habilitant (màster o postgrau) i una promotora o promotor d’igualtat, amb formació 

en igualtat de gènere. El personal tècnic que ha treballat a la UI ha sigut per mitjà de beques de 

col·laboració per al desenvolupament de treballs concrets o mitjançant contractes a temps parcial 

a càrrec de subvenció pública finalista per dos mesos de duració.  

A nivell econòmic, la dotació a l’inici de l’IPI-UJI ha sigut la següent: 

L’any 2011: 75.952 € 

L’any 2012: 68.357 € 

L’any 2013: 24.936 € 

L’any 2014: 21.850 € 

No obstant això, restriccions econòmiques del capítol I, a partir de 2012 no possibiliten contractar 

personal amb la partida pressupostària assignada. En quatre anys la partida pressupostària 

destinada a igualtat s’ha reduït en un 71,2%, i s’ha quedat congelada en 21.850 €, que és el 

pressupost amb què a hores d’ara, i en relació a 2015, compta la UI. 

Sense personal tècnic, i sense una partida pressupostària que permeta la subcontractació de 

serveis, l’acció de la Unitat d’Igualtat és molt limitada. S’evidencia la necessitat de comptar amb 

personal tècnic de manera estable per a executar les accions que la UI té encomanades. Haurien 

de cobrir-se les places mitjançant oferta pública.  
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No s’han proporcionat dades econòmiques sobre la part pressupostària que s’ha gastat així com  

sobre les diverses subvencions concedides en matèria d’igualtat per l’Institut de la Dona, per tant, 

no podem saber quin ha sigut el pressupost efectivament invertit en igualtat durant la vigència de 

l’IPI-UJI. Aquest aspecte és imprescindible que es tinga en compte per a possibilitar una 

avaluació de resultats que facilite una previsió econòmica sobre el que serà necessari invertir en 

el pròxim quadrienni. 

Respecte a l’acció 168 de l’IPI-UJI, establia: 

Elaborar i firmar un conveni-contracte amb la Fundació Isonomia per a la creació i desplegament 

de l’Observatori d’Igualtat. L’Observatori d’Igualtat de l’UJI es constitueix com a òrgan 

col·legiat i permanent, de naturalesa tècnica i especialitzada, dedicat a l’estudi, investigació i 

anàlisi de situació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i no discriminació, així 

com al disseny i desplegament d’indicadors, recursos i eines per a l’avaluació, implementació i 

millora d’accions en aquestes matèries. 

L’Observatori d’Igualtat de l’UJI (des d’ara, l’Observatori) es constitueix en el si de la Fundació 

Isonomia de la Universitat Jaume I, amb aprofitament del seu bagatge, experiència, 

especialització, recursos tècnics i reconeixement de la seua tasca, en l’àmbit espanyol i en 

l’internacional. 

 

Funcions: 

L’Observatori assisteix i assessora la Unitat d’Igualtat, col·laborant i donant assistència tècnica a 

través de dues estructures: 

⎯El Laboratori d’Informació sobre Igualtat (LISI), per a l’obtenció i gestió de la informació 

disponible a l’UJI en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes, no discriminació per raó de 

sexe i violència contra les dones. Per a això cal elaborar una base de dades de referència, 

mitjançant la qual es normalitze un sistema d’indicadors i s’establisquen criteris de coordinació 

per a homogeneïtzar la recollida, gestió i difusió de les dades. 

⎯El Servei d’Assessorament i Avaluació de Polítiques d’Igualtat (SAEPI), per a l’assessorament, 

l’emissió d’informes i l’avaluació de les polítiques d’igualtat i la seua implementació, així com 

per a la valoració de les actuacions institucionals en matèria de violència contra les dones. 

Aquesta acció tampoc s’ha executat. No s’ha constituït l’Observatori, ni el Laboratori 

d’Informació sobre la Igualtat, ni el Servei d’Assessorament i Avaluació de Polítiques d’Igualtat. 
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Al marge d’aquesta acció, s’han establit convenis de col·laboració amb la Fundació Isonomia, 

responsabilitzant-la de l’execució d’algunes de les accions de l’IPI-UJI mitjançant comandes 

anuals, (Documents 8, 13, 14, 15, 16 i 35) (vegeu la figura 67). 

 
Figura 67. Avaluació d’Implementació per eixos. Estat de les accions de l’EIX 7. 

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 
Font: gràfic elaborat per Equality Momentum amb informació proporcionada per la Unitat 

d’Igualtat. 
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7. ENQUESTA QUALITATIVA 

A més de la realització del diagnòstic per a conèixer i comparar la situació de la plantilla 

i de l’alumnat a l’UJI durant els anys en què ha estat actiu el I Pla d’Igualtat de l’UJI i de 

l’anàlisi mitjançant l’elaboració de fitxes de seguiment de les mesures incloses en el Pla, 

considerem que era interessant i enriquidor per a l’avaluació del I Pla d’Igualtat, la 

realització d’una enquesta a persones vinculades o pròximes a la Unitat d’Igualtat i al 

que ha sigut el desenvolupament del seu I Pla d’Igualtat amb l’objectiu de demanar 

informació pertinent sobre això. 

Així, es va decidir enviar un qüestionari en línia a les persones següents: persones que 

formen o han format part de la Comissió d’Igualtat [El rector o persona en qui delegue, 

la directora de la Unitat d’Igualtat, dos representants del PDI per centre (un home i una 

dona), quatre persones en representació dels sindicats majoritaris (dos homes i dues 

dones), quatre persones triades entre les persones  claustrals del Consell de Govern: 

dos PDI i dos PAS, al seu torn, dos homes i dues dones. La Comissió es completa amb 

dues persones triades entre l’alumnat del Consell de Govern (un home i una dona), una 

persona en representació de la Fundació Isonomia i una altra en representació de 

l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano, degans i 

deganes, director de centre, cap de Servei de Recursos Humans, Síndica de Greuges i 

tècnic de prevenció laboral.  

Les preguntes del qüestionari es referien al grau de coneixement del Pla, la seua opinió 

sobre aquest, el seu impacte i valoració, així com suggeriments personals.  

El qüestionari es va enviar a 35 persones de les quals va contestar el 50%. Sobre 

aquestes respostes s’ha realitzat l’anàlisi següent: 

1. Coneixement i opinió sobre el Pla. 

El total de persones que han respost al qüestionari han llegit el I Pla d’Igualtat, i havien 

participat moltes d’elles en la redacció de l’I Pla com a membres de la Comissió 

d’Igualtat que en el seu moment es va crear amb aquesta finalitat. 

De les 15 persones que han respost, 10 l’han llegit complet (66,6%) i 5 (33,3%), en part.  

El motiu o els motius pels quals ho han llegit són fonamentalment professionals (11 

persones), 6 per motius personals i 3 per curiositat, si bé aquests motius estan prou 
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interconnectats entre si. Una persona de les que han respost expressa clarament que 

«per compromís amb la igualtat». 

Respecte a la seua opinió sobre si els pareix adequada la seua extensió, el 53,3% ho 

considera adequat i el 40% massa extens. Sobre això es van realitzar les 

puntualitzacions següents:  

«És massa extens. El personal no el coneix. Quan comença a llegir-lo és per temes que 

interessen com per exemple si contempla la conciliació de la vida laboral i professional». 

«El Pla és massa extens, no sé si massa, però crec que seria millor fixar unes poques 

accions estratègiques que foren mes fàcils de memoritzar per la comunitat 

universitària». 

«És un Pla molt exhaustiu i ambiciosos. Per això mateix potser massa extens. 

Possiblement caldria haver-ho explicat millor i amb més calma». 

«És massa extens, crec que és millor tindre uns objectius mes clars i pensar accions 

que es puguen dur a terme». 

«Diria que podria escurçar-se precisament per a facilitar-ne la lectura». 

Una persona afirma que no el coneix suficientment per a opinar.  

També hi ha una resposta que encara que afirma que és adequat, incideix en el 

següent: «Depèn des d’on es mire. Mai son suficients les accions realitzades per 

avançar en matèria d’igualtat». 

Per a concloure aquest primer punt sobre la valoració del I Pla d’Igualtat, incloem la 

valoració numèrica que les persones enquestades han donat al Pla: un 7,46 de mitjana. 

És a dir, que se li concedeix al I Pla d’Igualtat un notable. 

2. Contribució del I Pla a la consecució de la igualtat entre dones i homes a 

l’UJI. 

Les respostes donades a aquesta pregunta es distribueixen en tres grups de respostes: 

les que responen que no hi ha hagut contribució, o si n’hi ha hagut, ha sigut poca, pel 

que fa a la consecució de la igualtat entre dones i homes; les que afirmen que sí que ha 

contribuït i les respostes que encara que afirmen que s’ha fet alguna cosa, matisen 

posteriorment que encara queda molt per fer. Aquest últim grup de respostes és el més 

nombrós. 
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A continuació incloem les respostes més assenyalades en cada un dels grups 

contemplats. Entre el grup de respostes que assenyalen que s’ha notat poc el Pla en la 

consecució d’una major igualtat entre dones i homes, esgrimeixen els arguments 

següents: 

«Crec que ha fet poc. Tindria que ser mes conegut. Implicar més a la gent». 

«Crec que el I Pla d’Igualtat no ha contribuït significativament a millorar la situació 

d’igualtat de dones i homes a l’UJI perquè hi ha un marc social, institucional establit que 

dificulta els avanços». 

«No he notat un gran impacte. Haurien d’incloure’s incentius docents per a la 

investigació feminista i proposar mesures per a incloure la perspectiva de gènere en els 

estudis». 

«Crec que no més que altres propostes fetes públiques altres vegades. Poques accions 

d’aqueix Pla ens arriben a l’acció diària» 

Com s’ha comentat en un paràgraf anterior, la majoria de les respostes donades a 

aquesta pregunta s’emmarquen en un «Sí, però…», és a dir, que es reconeix que el Pla 

ha realitzat accions però predomina la consideració escèptica que encara queda molt 

per fer i que cal continuar fent coses. 

Les referències a les absències o al que queda per fer se centren en els aspectes 

següents: realitzar una major conscienciació sobre la igualtat en el campus mitjançant 

campanyes de sensibilització, es necessita més temps per a aconseguir la igualtat, 

donar més a conèixer el Pla. S’al·ludeix en resum, a donar a conèixer més el Pla alhora 

que es genere una major consciència en la comunitat universitària de la necessitat 

d’aconseguir la igualtat entre dones i homes. 

3. Importància de la inclusió d’assignatures amb perspectiva de gènere en els diferents 

graus de l’UJI.  

Atès que ha sigut reduït el nombre d’assignatures amb continguts de gènere 

estrictament que s’han incorporat en aquests anys en els diferents graus així com la 

transversalitat del gènere en aquests, es va considerar interessant preguntar a les 

persones enquestades sobre la importància de la dita incorporació en les assignatures 

del campus, siguen assignatures de gènere, o siga el gènere com a transversal en els 

programes docents de les diverses assignatures.  



Avaluació I Pla Igualtat UJI 2010-2014 169 
 

Les respostes es polaritzen entre les persones que responen que «s’hauria d’introduir i 

que açò ha sigut un dels fracassos del Pla» a aquelles respostes que no ho consideren 

important i que el gènere com a eix transversal hauria de tractar-se en cursos de 

formació d’un altre tipus «Crec que seriosa mes raonable fer jornades, seminaris 

específicament sobre la igualtat i la perspectiva de gènere». 

Unes respostes incideixen en la importància de la inclusió de la perspectiva de gènere 

en les assignatures, si bé ho veuen difícil perquè «els departaments no entren en aquest 

tema, ja que afecta un assumpte de l’organització d’un pla d’estudis que és el que més 

conflicte crea en un departament». 

Altres respostes al·ludeixen que la inclusió d’assignatures amb perspectiva de gènere 

«és una de les accions legalment establides per a avançar en igualtat a la Universitat i 

no s’ha complit». Aquesta resposta manifesta el grau de coneixement que sobre la Llei 

3/2007 es té, ja que en aquesta es fa referència a la dita actuació al mateix temps que 

s’és conscient que no s’ha posat en pràctica a la Universitat. 

També es considera la importància de conscienciar el professorat en la igualtat de 

gènere i que així no serà necessària la implementació d’assignatures amb 

transversalitat de gènere. En una altra ocasió s’insinua que si es posaren assignatures 

de gènere s’haurien de posar també altres qüestions que són transversals a petició dels 

distints grups d’interès. 

Les persones que consideren que és important la introducció de la perspectiva de 

gènere indiquen «considere molt important incloure assignatures amb perspectiva de 

gènere perquè incrementa la sensibilitat dels nostres estudiants» i també «la igualtat de 

gènere hauria d’estar en els CV de tota la formació educativa, des de la primària fins al 

postgrau». 

Les diferents respostes han manifestat que la inclusió d’assignatures de gènere o del 

gènere com a transversal en les guies docents de les assignatures és un tema 

controvertit en el qual s’expressen opinions controvertides, i més tenint en compte que 

totes les persones enquestades s’ha considerat que tenen sensibilització davant de les 

qüestions relacionades amb la igualtat entre dones i homes. 
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3. Suggeriments. 

Finalment, el qüestionari incloïa una última pregunta amb l’objectiu de recollir els 

suggeriments i comentaris de les persones entrevistades i tenir en compte en la 

redacció del II Pla d’igualtat de l’UJI. 

Aquesta pregunta va ser la menys contestada per part dels enquestats i enquestades, 

de les 15 persones enquestades només la van contestar 6, és a dir el 40%. 

Moltes dels suggeriments realitzats ja s’incloïen en les respostes anteriors, com són els 

relacionats amb la importància d’aconseguir una major igualtat entre dones i homes 

«transmetre il·lusió i convenciment que una major igualtat en la institució seria un lloc 

més amable per a treballar». També es van realitzar comentaris sobre «No us 

desanimeu. Feu publicacions i actes per a fer-ho més conegut». 

Les indicacions o suggeriments més concrets van ser els menys nombrosos i es van 

centrar a «Incorporar en el nou Pla, un preàmbul en què es comenten les dades de 

“canvi” “realitzts”» o el suggeriment de «realitzar les jornades i trobades amb reforços de 

crèdits per a l’alumnat». 

Tot i ser una qüestió controvertida (la importància de la inclusió d’assignatures amb 

perspectiva de gènere en els diferents graus de l’UJI), la LO 3/2007, de 22 de març, per 

a la igualtat efectiva de dones i homes, és definitiva en aquest aspecte i obliga a 

introduir la igualtat en l’àmbit de l’educació superior (art 25.2.a). Per tant, més que 

qüestionar si és convenient abordar el problema, caldria situar-se en el pla de com 

realitzar aquesta tasca de manera transversal, i per descomptat, una vegada més la 

conclusió torna a situar-nos en el pla de la falta de coneixement legal, la falta de 

sensibilitat i la necessitat de rebre una formació bàsica en igualtat amb caràcter 

permanent, a la Comissió d’Igualtat que incloga els aspectes legals, així com aquelles 

qüestions metodològiques que siguen necessàries per a portar la seua tasca amb èxit. 

En resum, i per a concloure aquest breu comentari sobre les enquestes, cal dir que els 

resultats manifesten un coneixement del Pla i la consideració que el Pla ha sigut 

adequat en general, si bé encara queda molt per fer, per la qual cosa cal continuar la 

labor de sensibilització i formació durant els pròxims anys. La igualtat es considera un 

valor necessari i és important transmetre-ho així a la comunitat universitària. 
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8. RECOMANACIONS DE MILLORA 

A continuació es reprodueix el llistat amb les recomanacions de millora, generat després 

de la finalització de l’Informe d’Avaluació, mencionant els eixos i accions a què fa 

referència; les dites recomanacions són les que es troben exposades des de la taula 57 

a la 62. 

Taula 57: 
Llistat de recomanacions Eix 1 
 
ACCIÓ  

 
EIX 1 VISUALITZACIÓ FIDEL DE DONES I HOMES A L’UJI 
 

 
0.1 

 
Manteniment i, si escau, incorporació de la variable «sexe» a les aplicacions informàtiques 
de la Universitat. 
 

 
0.5 

 
Excepte en casos d’enquestes anònimes i departaments molt petits (on l’anonimat es 
perdria per la mida de la mostra), les enquestes han de desagregar-se per sexe: les 
enquestes de satisfacció de formació del PAS, satisfacció del PDI amb la seua activitat 
docent, la satisfacció de l’alumnat amb els mitjans de comunicació, les que omplin 
responsables de servei amb els seus proveïdors, així com la bústia de suggeriments, 
queixes o consultes, han de facilitar l’anàlisi desagregat de la informació. 
 

 
0.6 

 
Creació d’un premi al professorat que haja incorporat la perspectiva de gènere en les seues 
assignatures.  
 

 
0.7 

 
La desagregació per sexe de tota la informació de manera automatitzada. 
 

 

Taula 58: 
Llistat de recomanacions Eix 2 

 
ACCIÓ 

 
EIX 2 EL TREBALL EN LA UNIVERSITAT JAUME I (PDI I PAS). LA CONCILIACIÓ I LA 
CORESPONSABILITAT. 

  
Àrea 1. Condicions de treball igualitàries i igualtat d’oportunitats en l’ocupació dins de l’UJI. 

 
2, 4 

 
El programa formatiu que es dissenye ha de contemplar amb caràcter obligatori per a la 
comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat), una sensibilització en matèria de gènere i 
igualtat (de com a mínim tres hores) i estratègies d’implementació de les polítiques 
d’igualtat: legislatives, accions positives, mainstreaming de gènere, com preveia l’acció 4 de 
l’IPI-UJI. 
 

 
2, 4 

 
El programa formatiu que es dissenye ha de contemplar una formació bàsica en igualtat 
(almenys 6 hores), per a la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat). En el cas que siga 
voluntària ha de ser promoguda a través dels diferents vicerectorats (mitjançant al·licients o 
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incentius relacionats amb la qualitat i l’excel·lència). Cal establir mecanismes per a la 
valoració i reconeixement acadèmic i/o professional d’aquests ensenyaments. 
 

 
21 i 22 

 
Sol·licitar a les empreses contractants informació sobre el compliment de les seues 
obligacions en matèria d’igualtat (plans d’igualtat, implementació de mesures que 
garantisquen la igualtat d’oportunitats si no hi ha obligació de tenir pla d’igualtat, i protocols 
antiassetjament principalment). 
 

 
24 

 
Realitzar les modificacions normatives de l’UJI que possibiliten que s’atenga el principi de 
presència equilibrada a què fa referència la LOI 3/2007, i en el cas que no puga haver-hi un 
equilibri, siga justificat mitjançant informe motivat. 
 

 
28,67 

 
Realitzar les modificacions normatives en el sentit que els reglaments marc de cada centre i 
departament facen menció expressa a l’horari compatible amb la conciliació (HCC). Aquest 
hauria de quedar establit entre les 9.20 i les 17.40, per a evitar reunions en hores crítiques 
que interferisquen en la conciliació. 
 

 
58 i 59 

 
El Servei de Recursos Humans hauria de  comptar amb les dades relatives al personal amb 
persones dependents a càrrec (també majors), ja que l’única informació relativa a aquesta 
dada es té mitjançant un valor mostral de l’enquesta.   
 

  
Àrea 3. Enfortiment de les possibilitats de conciliació de la vida personal, familiar i laboral 
des de la responsabilitat d’homes i de dones. 
 

 
62,71 i 
72, 77 

 
Desplegar campanyes informatives, d’estímul al PDI i PAS masculí (i femení), en matèria de 
noves masculinitats i coresponsabilitat familiar. Incidir en el missatge que la conciliació és 
un assumpte social, d’homes i dones, mitjançant jornades i tallers de  sensibilització i 
formació en matèria d’igualtat. 
 

 
66 

 
Introduir en les modificacions normatives dels reglaments de departaments i centres els 
criteris per a evitar possibles conflicte d’interessos recomanant demanar informació  
sobre les necessitats de conciliació amb impacte sobre el repartiment de la docència. 
 
Recordar la distinció entre el dret a la conciliació (reconegut legalment) i el mer ús 
acadèmic de l’elecció de docència segons els criteris de jerarquia i antiguitat. 
 

 
80 

  
. 

 
Fomentar la coresponsabilitat fent públic un rànquing de «homes coresponsables», o altres 
mesures de reconeixement i de divulgació de bones pràctiques en matèria de 
coresponsabilitat. 
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Taula 59: 
Llistat de recomanacions Eix 3 

 
ACCIÓ 

 
EIX 3 PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ 
 

  
Àrea 2. Participació equilibrada de dones i d’homes en els òrgans de govern i 
representació. 
 

 
84 

 
Realitzar el mesurament estadístic de manera transversal per a poder generar els informes 
oportuns en relació a si es compleix o no el principi de presència equilibrada, a fi de garantir 
l’equilibri entre ambdós sexes en les candidatures de tots els àmbits.   
 

 
82, 83, 

87 

 
Realitzar la modificació normativa proposada per la Unitat d’Igualtat en relació amb les 
següents accions d’altres eixos: 1, 6, 13, 18, 23, 29, 37, 44, 50. 
 

 
85 

 
Atendre a l’informe realitzat per la Unitat d’Igualtat sobre modificacions normatives 
necessàries i adaptar la normativa UJI a la legislació en igualtat. Una vegada modificada la 
normativa, s’hauria d’incentivar la participació equilibrada en tots els processos. 
 

 
90 

 
La formació a persones que exerceixen càrrecs (rectorat, vicerectorats, consell de govern) 
o puguen exercir-ne de direcció, govern i responsabilitat és essencial per a la 
implementació del II PI-UJI. Considerar una formació bàsica de com a mínim 10 hores. 
 

 

Taula 60: 
Llistat de recomanacions Eix 4 

  
EIX 4. INVESTIGACIÓ, PUBLICACIONS I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT 
 

 
96 

 
Veure la possibilitat d’establir un espai web, d’accés a tota la producció dels grups 
d’investigació que treballen des del gènere que permeta la consulta dels projectes amb 
perspectiva de gènere elaborats a l’UJI (seria recomanable compartir aqueix espai en xarxa 
amb la resta d’universitats que treballen per l’excel·lència). 
 

 
99 

 
Realitzar jornades informatives sobre possibilitats de finançament europeu per al foment de 
projectes internacionals.  
 
Obrir un registre de projectes internacionals liderats, o en els que participen dones, i a més 
tots aquells que incorporen el gènere de manera transversal. 
 

 
101 

 
Examinar la presència de dones i homes de cada grup d’investigació de l’UJI, desagregat 
per temàtiques d’investigació, analitzant la possible segregació horitzontal per disciplines en 
la  seua composició, i vertical (si escau).  
 

 
106 

 
Comptar amb un espai de difusió, publicitat i coordinació, en matèria d’investigació i gènere 
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de manera que els coneixements i aprenentatge dels distints grups d’investigació puguen 
ser aprofitats per tota la comunitat universitària.  
Establir una dotació econòmica i pressupostària, a través del suport i foment de línies 
d’investigació en el sentit que establien les accions 102, 103, 105, 106, 108, 109. 
 

 
117 

 
Es requereix que la informació resulte automatitzada i es desagregue per sexe i temàtica, ja 
que no sols és un requisit legal, sinó que a més, proporciona una visió qualitativa sobre els 
interessos de dones i homes en l’edició de materials. 
 

 

Taula 61: 
Llistat de recomanacions Eix 5 
 
ACCIÓ 

 
EIX 5 ALUMNAT I ESTUDIS  

  
Àrea 2. Estudis: integració de la igualtat entre dones i homes en l’oferta educativa de l’UJI. 
 

 
136 i 
137 

 
És necessari fer el seguiment permanent de tots i cada un dels graus que s’imparteixen a la 
Universitat, (també de les noves titulacions), examinant els programes de les assignatures 
de manera permanent, vetlant per la incorporació de la perspectiva de gènere de manera 
transversal almenys en tots els graus relacionats amb l’educació, el dret, la sanitat i 
l’enginyeria tècnica. 
 

 
140 i 
143 

 
Prenent com a referència alguns estudis ja realitzats seria desitjable elaborar un sistema 
d’indicadors i una guia que permeta avaluar els programes docents des de la perspectiva 
de gènere i que facilitara al professorat la tasca d’incorporar fàcilment la perspectiva de 
gènere en les seues assignatures. 
 

  
Fomentar en el PDI la realització de postgraus en gènere, o cursos d’especialització en les 
seues diferents disciplines, amb l’objectiu que puguen incorporar la perspectiva de gènere, 
en els programes de les seues assignatures. Fer-ho a través de l’oferta educativa de l’UJI. 
 

  
Fomentar en l’alumnat la realització de postgraus en gènere, o cursos d’especialització en 
les seues diferents disciplines, amb l’objectiu que puguen aplicar la perspectiva de gènere, 
en el seu bagatge professional. Difondre l’oferta educativa de l’UJI, i complementar-la amb 
algun postgrau de creació recent com per exemple el postgrau en Psicoteràpia d’Equitat 
Feminista (PEF) creat recentment i dirigit a professionals de la psicologia. 
 

  
Programar formació permanent per a la Comissió d’Igualtat i per al professorat que incloga 
els aspectes legals de la normativa internacional, estatal i autonòmica en matèria d’igualtat 
de gènere. Almenys, hauria d’incloure la LO 3/2007 de 22 de març, per la igualtat efectiva 
de dones i homes, i la LO 1/2004 de 28 de desembre de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere. 
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Taula 62: 
Llistat de recomanacions Eix 6   
 
ACCIÓ 

 
EIX 6 COMUNICACIÓ 
 

  
Àrea 2. Participació equilibrada de dones i d’homes en els òrgans de govern i 
representació. 
 

 
151 

 
Revisar els impresos, formularis, normatives, incloent-hi la senyalística, per a adequar-los a 
les normes de llenguatge no sexista; són accions que requereixen un esforç continu en la 
detecció d’expressions o construccions que puguen reforçar les creences que es donen 
quant a la construcció d’estereotips de gènere.  
 

 
152 

 
Supervisió dels programes docents amb caràcter permanent, tal com estableix la 
periodicitat d’aquesta acció. Cal garantir una revisió contínua.  
 

 
159 

 
La creació d’una distinció específica en matèria de gènere, al marge dels concursos 
organitzats, que reconega la tasca desenvolupada per una persona, servei, departament, 
centre o institut, dins de l’àmbit de l’UJI, que s’haja distingit en matèria d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 
 

 
161 

 
Mantenir contactes i xarxes que faciliten la tasca de visibilització de les aportacions de 
dones, o de la falta d’equilibri en un gran nombre tribunals, concursos, i activitats 
organitzades en l’àmbit de la cultura, la ciència i l’art. 
 

 

Taula 63: 
Llistat de recomanacions Eix 7 

 
ACCIÓ 

 
EIX 7 VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 
 

 
163 

 
Fer formació permanent (a la CIRA) sobre la prevenció de l’assetjament sexual i 
assetjament per raó de sexe, que incorpore dades oferides per l’Agència de Drets Humans 
Europea (informe 2014), i les mesures preventives que han de posar-se en marxa en el cas 
que s’active el protocol.  
 

 
165 

 
Fer formació permanent (a la plantilla de l’UJI i a l’alumnat) sobre la prevenció de 
l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, per a detectar les conductes que poden 
ser constitutives d’assetjament. 
 

 
165 

 
Fer difusió permanent del procediment per a la detecció, prevenció i actuació de l’UJI, en 
relació amb les garanties i als principis i mesures preventives que regeixen el Protocol. 
 

 
165 

 
Es recomana una nova revisió del Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en cas 
d’assetjament, valorant la possibilitat de separar les conductes d’assetjament laboral (on 



Avaluació I Pla Igualtat UJI 2010-2014 176 
 

quedaria fora l’alumnat), de les d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, que 
inclourien tota la comunitat universitària.  
Seria positiu ampliar les instàncies de recepció de denúncies almenys als organismes 
especialitzats en matèria d’igualtat. 
 

 

Taula 64: 
Llistat de recomanacions Eix 8 

 
ACCIÓ 

 
EIX 8 ÒRGANS DE GESTIÓ DE LA IGUALTAT: LA UNITAT D’IGUALTAT I L’OBSERVATORI 

 
167 

 
Incorporar personal tècnic a la Unitat d’Igualtat. 
 

 
168 

 
Garantir el disseny i desenvolupament d’indicadors, recursos i eines per a l’avaluació, 
implementació i millora d’accions en matèria d’igualtat. 
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9. CONCLUSIONS 

L’article 15 de la LO 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, de 22 de 

març, obliga les administracions públiques a integrar el principi d’igualtat de manera 

transversal i de forma activa, en l’adopció i execució de les seues disposicions 

normatives, en la definició i determinació de polítiques públiques en tots els àmbits i en 

el desenvolupament del conjunt de totes les seues activitats.  

S’ha pogut constatar que les disposicions normatives de la Universitat (els Estatuts, 

reglaments de funcionament, etc.) no han sigut modificades (a excepció de la Normativa 

Electoral), respecte a les exigències de la normativa legal en igualtat (garantia de 

compliment del principi de presència equilibrada, llenguatge inclusiu, etc.) no s’han 

posat a disposició una estructura organitzativa, ni s’han integrat mecanismes de 

cooperació, coordinació i seguiment i mesurament de l’IPI-UJI (a excepció d’algunes 

excepcions com l’indicador incorporat en el Pla estratègic del Vicerectorat de Cultura). 

No hi ha evidència que s’estiga introduint de manera transversal la perspectiva de 

gènere en les diferents assignatures dels graus ja implantats (amb algunes excepcions 

fruit de la voluntarietat de les persones que exerceixen amb responsabilitat la docència), 

ni tampoc que s’estiga vetlant perquè en els nous graus incorporen la perspectiva de 

gènere (més enllà dels dos casos assenyalats en els quals es van presentar 

al·legacions al pla d’estudis del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs i 

Sistemes Interactius  i el grau en Gestió i Administració Pública  per la Universitat 

Jaume I). En aquest sentit, es necessitaria un informe anual de transversalitat per part 

de cada un dels departaments de l’UJI, i per a això es requeriria atendre la sol·licitud 

d’incorporar el sistema de seguiment i avaluació del Pla d’igualtat en el sistema de 

procediment intern de l’UJI. 

El fet de que la formació i sensibilització del professorat i del PAS no haja comptat amb 

el caràcter coercitiu que marcava el propi pla (acció 4), ha deixat a l’arbitri de la 

voluntarietat la formació en aquest aspecte, això té greus conseqüències per al 

compliment de la llei quant a la inclusió en els plans d’estudi, dels ensenyaments en 

matèria d’igualtat i per a la correcta implementació de l’IPI-UJI. Difícilment es pot produir 

aquesta incorporació de manera transversal, si el professorat no s’ha format amb 

caràcter previ. Tenint en compte la plantilla del PDI de l’UJI (1.321 persones en 2013), 

131 persones formades en igualtat és una xifra  clarament insuficient.  
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De l’avaluació d’implementació realitzada i l’anàlisi del grau d’execució de les accions 

convé extraure una sèrie de conclusions, que haurien de considerar-se amb vista a la 

redacció del II PI-UJI 

I.El I Pla d’Igualtat de l’UJI compta amb un elevat nombre d’accions desplegades (175). 

Això, junt amb la progressiva disminució de recursos assignats a la seua implementació, 

ha propiciat un incompliment del 36% de les accions, en concret 64, i s’han deixat sense 

execució, algunes de les que es van considerar prioritàries des de l’inici. Seria desitjable 

que el pròxim Pla d’igualtat comptara amb un pla semblant quant a objectius (potser 

incidint sobre alguns aspectes), i un nombre més reduït d’accions, que mantinga la 

característica de ser ambiciós, però la possibilitat de ser abastable i que no abandone 

cap de les accions que es consideren imprescindibles. 

II.No s’han cobert aspectes fonamentals, com ara la reforma normativa: a pesar d’haver 

sigut revisada gran part de la normativa UJI i haver-se redactat un informe sobre les 

modificacions normatives que havien de produir-se en el si de la Universitat Jaume I, les 

dites modificacions no s’han considerat com un assumpte prioritari. Les accions (1, 6, 

13, 18, 23, 29, 37, 44, 50, 82, 83 i 87) han quedat en execució. A pesar que han passat 

quasi tres anys des de la proposta de modificació presentada per la UI, aquestes tretze 

accions no han culminat la seua execució.  

III.El fet de no haver incorporat personal tècnic en la Unitat d’Igualtat, tal com preveia l’IPI-

UJI,   ha impossibilitat realitzar accions com ara: 

a. Promoure la implantació de la transversalitat de gènere en totes les polítiques 

universitàries. 

b. Traslladar la importància als diferents departaments d’incorporar la variable «sexe» 

en les aplicacions informàtiques de la Universitat, per a generar informes que puguen 

analitzar la realitat incorporant-hi la perspectiva de gènere. 

c. Implementar totes les accions que requerien de mitjans humans o tècnics, així com 

totes les referents a realitzar enquestes o analitzar les dades proporcionades pels 

distints departaments. 

d. Fer el seguiment i garantir que determinades accions es realitzaven amb caràcter 

permanent 

e. L’avaluació del treball realitzat en matèria d’igualtat amb caràcter anual. 

 

IV.Les xifres quant a sensibilització i formació en igualtat rebudes per la comunitat 

universitària són paupèrrimes (només el 2% de l’alumnat, 20% del col·lectiu del PAS i 
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quasi el 10% del PDI); això fa que el plantejament de la sensibilització i formació en 

igualtat siga un dels objectius prioritaris en tots i cada un dels  eixos del pròxim Pla 

d’igualtat, ja que difícilment pot implementar-se un pla en una organització sense la 

formació adequada del personal que la compon.  

V.El grau de desconeixement de la plantilla de l’UJI, (40% dels homes i 47% de les dones) 

quant a les mesures d’igualtat que incorpora l’IPI-UJI, revelen la necessitat d’incidir en la 

difusió del contingut del Pla d’igualtat en el futur. 

VI.En general, s’observa que les accions s’han desplegat amb l’impuls de la Unitat 

d’Igualtat, i molt poques vegades per la d’altres vicerectorats, direccions de servei o 

departaments, a l’hora d’implementar les mesures i d’incorporar-les als respectius plans 

estratègics. La falta de resposta i de coordinació podria resoldre’s si, a través de la 

intervenció del Gabinet de Planificació i Prospecció Tecnològica, mitjançant una 

sol·licitud de SPI, que ajudara a concretar el procediment intern, que classificara les 

accions del Pla d’igualtat de l’UJI de manera que fóra part del procediment habitual de la 

Universitat Jaume I, i traslladara un sistema d’indicadors perquè cada un dels plans 

estratègics poguera incorporar la igualtat de manera transversal. 

Per a finalitzar, és interessant realitzar una breu anàlisi sobre la implementació de l’IPI-

UJI que puga servir de referència per a la redacció del II PI-UJI. 

 

Punts forts: 

- Estar adscrit al Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat des de 

2014 suposarà un avanç pel que fa a la transversalitat.  

- La reputació i trajectòria en formació en matèria d’igualtat de la Fundació Isonomia. 

- El nivell d’especialitat que ha assolit el personal de l’Oficina de Prevenció i Gestió 

Mediambiental. 

- La tradició històrica de l’IUEFG Purificación Escribano quant a la investigació en 

qüestions de gènere, així com altres grups d’investigació que assumeixen el gènere 

com una qüestió transversal o central. 

- Consolidació dels estudis de gènere en els programes de postgrau i doctorat. 

- La realització d’estudis i diagnòstics que faciliten el coneixement de la realitat en la 

comunitat universitària. 

- La redacció del Protocol per a la detecció, prevenció i actuació dels supòsits 

d’assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, aprovat pel 
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Consell de Govern en reunió de 28 de juliol de 2011, que va ser presentat com a bona 

pràctica institucional a Brussel·les en 2012, en la Cimera Europea de Gènere: a la 

Recerca de Qualitat i Innovació a través de la Igualtat, organitzada per la Fundació 

Europea de la Ciència, junt amb COSTE (Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia). 

Punts dèbils: 

- La carència de recursos econòmics, tècnics i humans. 

- El lloc d’ubicació geogràfica de la mateixa Unitat d’Igualtat fa que aquesta estiga 

situada en els marges del Campus, i que la comunitat universitària en general no tinga 

un referència visual sobre l’existència i situació concreta d’aquest. 

- La no incorporació de la variable sexe en tots els programes informàtics que ajuden 

a generar informació automatitzada amb aquestes dades. 

- Les encara pendents modificacions de normatives de l’UJI. 

- L’absència de perspectiva de gènere en els plans d’estudis. 

- La modificació en la redacció del Protocol per a la detecció, prevenció i actuació 

dels supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, 

modificació aprovada pel Consell de Govern en reunió de 29 de gener de 2014  suposa 

un clar pas enrere quant a la protecció que tenia l’alumnat que puga patir assetjament 

per part d’altres estudiants. 

- L’absència de personal tècnic en la Unitat d’Igualtat. 

 

Aquest informe vol fer especial referència al Manifest de 8 de març de 2014 de la xarxa 

de d’unitats d’igualtat de gènere per a l’excel·lència universitària, firmat per l’UJI, ja que 

una de la conclusions fonamentals que cal assenyalar està relacionada amb el primer 

paràgraf del dit manifest: “A pesar del suport legalment establit a les polítiques d’igualtat 

en les universitats espanyoles, les unitats d’igualtat de gènere de les nostres universitats 

no estan dotades de recursos suficients per a afrontar els reptes necessaris i els 

compromisos establits.” 

Per tant, per a assolir els objectius marcats legalment, d’introducció de la perspectiva de 

gènere en l’educació, d’eliminació i reducció de les desigualtats i de la violència de 

gènere, les unitats d’igualtat necessiten, no sols la voluntat incondicional dels diferents 

rectorats, sinó a més, el suport, la dotació i els recursos que els permeten afrontar 

reptes complexos i necessaris. Per a això és imprescindible que compten, a més de 

personal administratiu i de direcció, amb el personal tècnic amb formació (màster en 

http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/12215788/raw?idioma=CA
http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/12215788/raw?idioma=CA
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igualtat) que puga ocupar-se, entre altres funcions, de planificar, avaluar, generar i 

analitzar les dades; emetre els informes i propostes, comunicar i divulgar (observatoris, 

pàgines web, correus, fullets, etc.), sensibilitzar i formar, realitzar les propostes de 

desplegament normatiu, negociar, coordinar (internament i externament des de la 

universitat) i cooperar; participar en comissions i en xarxes; orientar, assessorar i 

denunciar, administrar; realitzar tasques de captació de fons i gestió de subvencions, 

etc. 

És imprescindible fomentar una consciència sobre el problema de la igualtat; pensar en 

el problema que representa la desigualtat i com es pot resoldre és un assumpte que 

afecta a tota la societat. Fa falta d’un compromís públic, manifest i permanent i una 

ferma voluntat d’implementar polítiques públiques d’igualtat per a tenir bons resultats. 

L’avaluació és de la màxima importància si pretenem fomentar una cultura de la qualitat 

i de l’excel·lència, i per a això, els plans d’igualtat, són eines que s’haurien d’inserir en 

els diferents plans estratègics a través d’indicadors propis. 

El II Pla d’igualtat de l’UJI ha de mantenir una visió de globalitat, aprofitar les fortaleses 

amb les quals compta (que no en són poques) i coordinar a tots els nivells, fomentant la 

implicació dels diferents serveis i departaments, en un objectiu comú: que el 

maistreaming de gènere siga, no sols el reflex d’una obligació legal, sinó la voluntat 

inequívoca d’una institució compromesa amb la igualtat des dels seus orígens. 
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13. APÈNDIX 
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