
 
 
 

 
U1220 LA INTRODUCCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE 

GÈNERE EN LA DOCÈNCIA: ÀMBIT CIÈNCIES 
SOCIALS 

 
PROFESSORAT 
 
María Jesús Izquierdo 
 
OBJECTIUS 
 

 Presentar els principals conceptes relatius a la introducció de la 
perspectiva de gènere en la docència 

 Abordar les diverses cares de l’opressió de les dones 

 Fer una panoràmica de la situació social de les dones a la societat i a la 
universitat 

 Considerar els elements mitjançant els quals s’introdueix la perspectiva 
de gènere en els programes 

 
 
CONTINGUTS 
 
La perspectiva de gènere en la docència implica la revisió́ dels continguts de 
les assignatures des de l'òptica de les desigualtats entre homes i dones. 
 
 

 El gènere 

 Desigualtat, diferencia i discriminació 

 Les cinc cares de l’opressió 

 Algunes evidencies de la desigualtat en la societat i en la universitat 

 Perspectiva de gènere en la docència 
o La perspectiva de gènere no s’ha de fixar únicament en els 

continguts de les assignatures, sinó́ que també ́ pot implicar una 
revisió́ de les metodologies docents i de les interaccions entre 
l’alumnat i el professorat a l’aula 

o La perspectiva de gènere no s’ha de fixar únicament en els 
continguts de les assignatures, sinó́ que també ́ pot implicar una 
revisió́ de les metodologies docents i de les interaccions entre 
l’alumnat i el professorat a l’aula 

o Metodologies docents i clima d’aula 

 Perspectiva de gènere en els plans d’estudi 



 
 
 

 Estratègies de las UAB 

 Alguns exemples d’introducció de la perspectiva de gènere 
 
 
METODOLOGIA 

La perspectiva de gènere no s’ha de fixar únicament en els continguts de les 
assignatures, sinó́ que també ́ pot implicar una revisió́ de les metodologies 
docents i de les interaccions entre l’alumnat i el professorat a l’aula.  
 
Les dues primeres sessions consistiran en una combinació de l’exposició de la 
professora i la intervenció del professorat assistent al curs. 
 
La darrera sessió s’analitzen els requisits que s’han d’acomplir tant a les guies 
docents con als plans d’estudi 
 
 
 
Durada: 6 hores 

Lloc: El curs es farà de manera no presencial 

Data: 19, 20 i 21 d’abril de 2021 

Horari: De 10:00 a 12:00 h 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç:  

http://www.fpu.udl.cat/ca/activitats/index/ 

Observacions:  

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones 

inscrites. 


