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Introducció 

 

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

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

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

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

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

d’aquests. 

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

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

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

 

Inscripcions 

Inscripcions: http://inscripcio.uji.es/ 

Les dates d’inscripcions per part de l’alumnat són del 15 de setembre al 10 d’octubre 

de 2018. 

El curs consta de dos mòduls, un comú per als quatre centres (1 crèdit) i un altre específic 

per a cada un dels centres (1 crèdit). Així doncs, l’alumnat s’ha de matricular 

obligatòriament del mòdul comú i del mòdul específic del mateix centre, encara que no 

siga el que estiga realitzant els seus estudis. 

En el cas que l’alumnat haja realitzat i aprovat la part comuna i especifica del curs, podrà 

matricular-se dels específics de la resta de centres. 

 

Taula dels diferents cursos per centre: 

CENTRE CURSOS PREU CRÈDITS 

ECTS 

 

FCHS 
MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als 

feminismes (FCHS) 

10 € 

 

1 

 
MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere i societat 10 € 1 

 

ESTCE 

MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als 
feminismes (ESTCE) 

10 € 

 

1 

MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere i tecnologia 10 € 1 

 

 

FCJE 

MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als 
feminismes (FCJE) 

10 € 

 

1 

MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere, igualtat i dret  
anti-discriminatori 

10 € 

 

1 

 

FCS 

MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als 
feminismes (FCS) 

10 € 1 

MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere i salut 10 € 1 

 

http://inscripcio.uji.es/
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Informació del curs 

 

Nombre de crèdits ECTS: 2  

Semestre: 1r 

Caràcter  Optativa 

 

REQUISITS PREVIS 

No n’hi ha. 

 

SISTEMES D’AVALUACIÓ 

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

b) Avaluació 
- Treball final 

c) L’estudiantat que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja 
obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret que siga expedit un 
certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el 
requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat. 

El curs consta de dos mòduls, un comú per als quatre centres (1 crèdit) i un altre específic 

per a cada un dels centres (1 crèdit). Així doncs, l’alumnat s’ha de matricular 

obligatòriament del mòdul comú i del mòdul específic del mateix centre, encara que no 

siga el que estiga realitzant els seus estudis. 

En el cas que l’alumnat haja realitzat i aprovat la part comuna i especifica del curs, podrà 

matricular-se dels específics de la resta de centres. 

Els dies festius se substituiran per altres, consensuats entre el professorat i l’estudiantat, 

sempre abans de les vacances de Nadal. 

Nombre de sessions: 10 sessions de dues hores. 

Lloc: aules dels centres. 

Per a donar la possibilitat que l’estudiantat puga assistir a tots els mòduls específics, 

s’estableix el següent horari: 

DIA CENTRE  HORA 

Dilluns FCHS 15-17 

Dimarts ESTCE 13-15 

Dimecres FCJE 13-15 

Dijous i dilluns FCS 13-15 
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Facultat de Ciències Humanes i Socials 

 

HORARI: 

DIA HORA DIES AULA 

Dilluns 

 

15-17 

 

MÒDUL COMÚ: 15, 22  i 29 octubre, 5 i 12 de 

novembre 

HC1114AA 

 

Dilluns 15-17 MÒDUL ESPECÍFIC: 19,26 de novembre, 3, 10 i 17 

de desembre 

HC1114AA 

MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als feminismes (FCHS). 

Convalidable per 1 crèdit ECTS. 

Continguts: 

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

sexual del treball (professorat: Fundació Isonomia). 

2.  Història i evolució de la teoria feminista (professorat: Institut Universitari 

d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano).  

3. Feminismes al segle XXI (professorat: Institut Universitari d’Estudis Feministes 

i de Gènere Purificación Escribano). 

4. Marc jurídic per a la igualtat efectiva de dones i homes (professorat: Facultat de 

Ciències Jurídiques i Econòmiques). 

5. Introducció a la violència de gènere (professorat: Facultat de Ciències de la Salut). 

MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere i societat (FCHS). Convalidable per 1 crèdit ECTS. 

Continguts: 
1. Per a una perspectiva no patriarcal des de les ciències humanes i socials. 

Introducció a la perspectiva feminista; “No es naix dona; s’arriba a ser-ho” (Simone de 

Beauvoir); l’escissió d’àmbits públic/privat (Carole Pateman); el problema de 

l’abstracció (Seyla Benhabib); el problema del reconeixement (Nancy Fraser); crítica de 

la raó patriarcal (Celia Amorós); la política de les dones (Amelia Valcárcel). 

2. El llenguatge com a eina de transformació social.  

Efectes del llenguatge sexista; tècniques i eines per al llenguatge inclusiu; tècniques 

velades de discriminació per raó de gènere. 

3. Perspectiva de gènere i transformació feminista en l’art. 

Perspectives d’anàlisi de la cultura visual com a eina de transformació; cultura visual i 

violència simbòlica; potencial transformador de la cultura visual. 

4. Perspectiva de gènere i transformació feminista en la cultura popular i les xarxes socials. 

Gènere i sèries; desviacions del cànon representacional; resignificació de la dona víctima; 

postfeminisme i celebrity feminism. 

5. Transformació igualitària amb l’educació i la pedagogia. 

Enfocaments per a la introducció de la perspectiva de gènere en l’educació; educació per 

a la detecció de la violència simbòlica; tractaments d’estereotips i debats socials a l’aula. 

PROFESSORAT: Maria Medina (responsable), Marta Renau, Juncal Caballero, M. José 

Gámez i Amparo Zacarés.   
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Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

 

HORARI: 

DIA HORA DIES AULA 

Dimarts 13-15 MÒDUL COMÚ: 16, 23 i 30 d’octubre i  6 i 

13 de novembre  

TD1203AA 

Dimarts 13-15 MÒDUL ESPECÍFIC: 20, 27 de novembre i 4, 

11 i 18 de desembre  

TD1203AA 

MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als feminismes (ESTCE). 

Convalidable per 1 crèdit ECTS. 

Continguts: 

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

sexual del treball (professorat: Fundació Isonomia). 

2.  Història i evolució de la teoria feminista (professorat: Institut Universitari 

d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano).  

3. Feminismes al segle XXI (professorat: Institut Universitari d’Estudis Feministes 

i de Gènere Purificación Escribano). 

4. Marc jurídic per a la igualtat efectiva de dones i homes (professorat: Facultat de 

Ciències Jurídiques i Econòmiques). 

5. Introducció a la violència de gènere (professorat: Facultat de Ciències de la Salut). 

MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere i tecnologia (ESTCE). Convalidable per 1 crèdit ECTS. 

Continguts: 

1. Estat de la situació de dones i homes en la ciència i la tecnologia. Desequilibris de 

gènere. 
2. El paper de les dones en la ciència i la tecnologia.  

3. Gènere i comunicació en la ciència i la tecnologia. 
4. Incorporació de la perspectiva de gènere a la ciència i la tecnologia (dues 

sessions). 

PROFESSORAT: Anna Sales (responsable), Gemma Escrig i M. José Ortí 
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Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

 

HORARI: 

DIA HORA DIES AULA 

Dimecres 13-15 MÒDUL COMÚ: 17,24 i 31 d'octubre; 7 i 14 

de novembre  

JB2203AA 

Dimecres 13-15 MÒDUL ESPECÍFIC: 21 i 28 de novembre; 

5,12 i 19 de desembre  

JB2203AA 

MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als feminismes (FCJE). 

Convalidable per 1 crèdit ECTS. 

Continguts: 

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

sexual del treball (professorat: Fundació Isonomia). 

2.  Història i evolució de la teoria feminista (professorat: Institut Universitari 

d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano).  

3. Feminismes al segle XXI (professorat: Institut Universitari d’Estudis Feministes 

i de Gènere Purificación Escribano). 

4. Marc jurídic per a la igualtat efectiva de dones i homes (professorat: Facultat de 

Ciències Jurídiques i Econòmiques). 

5. Introducció a la violència de gènere (professorat: Facultat de Ciències de la Salut). 

MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere, igualtat i dret antidiscriminatori (FCJE). Convalidable 

per 1 crèdit ECTS. 

Continguts: 

1. El dret a la igualtat efectiva de dones i homes. 

2. La prohibició de la discriminació per raó de sexe. 

2.1. Dimensió negativa: la prohibició de tractes desfavorables. 

2.2. Dimensió positiva: la igualtat efectiva de dones i homes. 

3. Igualtat i discriminació en el treball. 

4. Publicitat i gènere. 

5. Presència equilibrada de dones i homes. 

6. La gestació per substitució des d’una perspectiva de gènere. 

7. La regulació de la prostitució des d’una perspectiva de gènere. 

PROFESSORAT: Santiago García Campa (responsable), Asunción Ventura Franch i M. 

José Senent Vidal. 
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Facultat de Ciències de la Salut 

 

HORARI: 

DIA HORA DIES AULA 

Dijous  

 

13-15 MÒDUL COMÚ: 18 i 25 d'octubre i 8, 15 i 22 de 

novembre 

MD1312AA 

 

Dilluns i 

Dijous 

13-15 MÒDUL ESPECÍFIC: 26 i 29 de novembre, i 3, 

10 i 13 desembre  

MD1312AA 

MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als feminismes (FCS). 

Convalidable per 1 crèdit ECTS. 

Continguts: 

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

sexual del treball (professorat: Fundació Isonomia). 

2. Història i evolució de la teoria feminista (professorat: Institut Universitari 

d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano).  
3. Feminismes al segle XXI (professorat: Institut Universitari d’Estudis Feministes 

i de Gènere Purificación Escribano). 
4. Marc jurídic per a la igualtat efectiva de dones i homes (professorat: Facultat de 

Ciències Jurídiques i Econòmiques). 

5. Introducció a la violència de gènere (professorat: Facultat de Ciències de la Salut). 

MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere i salut (FCS). Convalidable per 1 crèdit ECTS. 

Continguts: 

1. Salut i gènere. 

2. Emocions i gènere. 

3. Educació i gènere. 

4. Sexualitat i gènere. 

5. Treball i gènere. 

PROFESSORAT: Eva Cifre (responsable), Rafael Ballester, Mamen Pastor i Rosana 

Clemente. 


