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ACTIVITATS DE FORMACIÓ BÀSICA TRANSVERSAL 
 

DADES ORGANITZATIVES  
 

NOM DE L’ACTIVITAT GÈNERE, CONSTRUCCIONS CULTURALS I INTERVENCIÓ SOCIAL  
 

CURS ACADÈMIC 2013-2014 

SEMESTRE: 2n 

SOL·LICITANT DE L’ACTIVITAT  (Centre Unitat/Servei/Centre*) 
CENTRE DOLORS PIERA D’IGUALTAT D’OPORTUNITAT I PROMOCIÓ DE LES DONES 

COORDINADOR/A ANA Mª ROMERO BURILLO 
(Professor/a a temps complet de la UdL o responsable acadèmic del servei**) 

TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE 973702757 centredolorspiera@cdp.udl.cat 

LLOC DE REALITZACIÓ Campus de Cappont (aula per determinar) 

PREU DEL CRÈDIT     
(Aquest import es determinarà en funció del preu del crèdit marcat pel RD de preus pels estudis amb coeficient 

d’estructura docent C. No es pot fixar cap altre import per la docència) 
 

PLANIFICACIÓ  
 

ECTS     1     2     3   

HORES DE DURADA DE L’ACTIVITAT (Per justificar la càrrega d’ECTS):  
75 hores  
 

OBJECTIUS  
1. Oferir un marc teòric bàsic en relació a la igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes. 
2. Conèixer i reflexionar sobre les nocions de “sexe”, “gènere”, “sexualitat”, 

“desigualtat”, “igualtat d’oportunitats” i “violència de gènere”. 
3. Visibilitzar les desigualtat de gènere i la forma en què es construeixen. 
4. Descriure i reflexionar al voltants de les situacions de desigualtat i dels seus 

orígens. 
5. Reconèixer les situacions de discriminació per raó de sexe. 
6. Reconèixer les dificultats que tenen les dones en la societat. 
7. Reconèixer pràctiques sexistes en el desenvolupament de la ciència, en 

l’educació, en l’administració de la salut, entre d’altres, i arbitrar mesures 
correctives. 

8. Reconèixer els estereotips de gènere vigents en la nostra societat. 
9. Identificar els sistemes i rols de gènere que han incidit en la construcció de la 

identitat de gènere. 
10. Identificar interiorment les idees preconcebudes sobre els gèneres i sobre la 

relació entre els gèneres. 
11. Sensibilitzar en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
12. Promoure l’interès per treballar en la consecució de la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes. 
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CONTINGUTS  
 

1. Estereotips de gènere i identitat 
2. Les dones com a objectes i subjectes històrics 
3. Coeducació: els sabers atribuïts a les dones i els sabers acadèmics  
4. Prevenció i abordatge de la violència contra les dones en les relacions afectives  
5. Gènere i llenguatge  
6. Gènere i salut 
7. Gènere i economia  
8. Gènere i exclusió 

 

ACTIVITATS FORMATIVES  
 

• Lliçons magistrals (27%) 

• Lectures (18%) 

• Debats (5%) 

• Treball individual –exercicis i pràctiques- (20%) 

• Treball en equip (25%) 

• Tutories (5%) 
 

COMPETÈNCIES  
 

1. Coneixement de les relacions de gènere. 
2. Identificació de les fonts de desigualtats entre dones i homes que operen en els 

diferents àmbits socials. 
3. Anàlisi crítica de les situacions socials de discriminació entre homes i dones. 
4. Incorporació dels coneixements sobre gènere a l’anàlisi de diferents 

problemàtiques i situacions socials. 
5. Coneixement de les aportacions de les dones a la societat, la cultura i la ciència. 
6. Coneixement de la relació entre el concepte “identitat” i el concepte de “gènere”. 
7. Coneixement dels conceptes bàsics de sexe/gènere i diversitat 
8. Anàlisi dels aspectes androcèntrics del desenvolupament de la societat, la cultura 

i la ciència. 
9. Capacitat de promoure canvis de valors i actituds envers la construcció dels 

gèneres. 
10. Desenvolupament d’una actitud de responsabilitat social que es reflecteixi en la 

futura vida professional. 
 

SISTEMES D’AVALUACIÓ   
Realització de les activitats. 
Participació a la classe. 
Assistència a les sessions presencials 
 

CALENDARI DE TREBALL O TEMPORALITZACIÓ  
 
Dimarts de l’1 d’abril al 27 de maig de 2014 de 16.00h a 18.30h 
Període de tutories: de l’1 d’abril al 15 de juny 
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PROFESSORAT  
 
Professorat especialista (pendent de confirmació): 

1. Iolanda Tortajada, professora titular del Departament d’Estudis de Comunicació 
audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili 

2. Sílvia Puertas, llicenciada en Geografia i Història, cap tècnica de Polítiques d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Lleida 

3. Marina Subirats, catedràtica emèrita del Departament de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

4. Teresa Quintillà, doctora en Filologia Clàssica, catedràtica d’institut 
5. Margarita López, coordinadora de la Xarxa CAPS, Xarxa de Dones professionals de la 

Salut i Presidenta de la Xarxa Dones per la Salut de Catalunya.  
6. Leonor Cantera, professora titular del Departament de Psicologia Social de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 
7. Cristina Carrasco, professora titular de Teoria Econòmica de la Universitat de 

Barcelona 
8. Lena de Botton, professora del departament de Sociologia de la Universitat de 

Barcelona i coordinadora del Grup d’Estudis Àrabs del CREA.  

RECURSOS I MATERIALS NECESSARIS   
 
Aula equipada amb ordinador, canó i so.  
Espai al Campus Virtual on es penjaran, abans de l’inici de curs, els recursos (lectures, 
activitats, etc.) corresponents a cada sessió. 
 

OBSERVACIONS   
 
Es treballarà amb les idees preconcebudes de l’estudiantat. 
Considerem molt importat no continuar formant professionals que analitzin la realitat en 
claus pretesament “neutres” sense tenir en compte les desigualtats existents entre homes i 
dones, i entre les diferents necessitats i expectatives de dones i homes.  
 
 
 

 
Aquesta sol·licitud ha d’estar aprovada per la direcció de la unitat o servei i/o de la Comissió 
d’Estudis del centre. 
 
*En el cas dels congressos, simpòsiums i jornades que presenti cada centre, es consignarà si 
és una iniciativa del centre o si és una proposta del professorat o d’un/s departament/s. 
 
**En el cas de les propostes d’Unitats i Serveis -o quan siguin propostes conjuntes d’aquests 
amb algun centre- que tinguin un/a professor/a responsable, es consignarà el seu nom i el 
centre i departament al que pertany.  
 


