Curs Introducció a la perspectiva de gènere
2021-2022 1er semestre
Dates: del 2 de novembre al 3 de desembre de 2021.
Modalitat: Semi presencial. No hi ha horari excepte per la taula rodona.
El curs consisteix en:
- Píndoles: Visualitzar, quan i on vulgueu, les píndoles formatives d’uns 15 i 20 minuts de
durada. Del 2 de novembre al 18 de novembre de 2021.
- Taula rodona (CANVI!!): Assistència obligatòria a la taula rodona en directe
Dia: 18 de novembre de 2021 de 16h a 18h.
Lloc: En línia (finalment NO es farà en modalitat presencial)
- Tasques: Entrega d’una o diverses tasques (segons correspongui) de les que us
n'informarem a l’inici del curs. Data límit d’entrega: 3 de desembre.
- Avaluació: Respondre l’avaluació final del curs per valorar-ne els aspectes positius, els
millorables o si ha acomplert les vostres expectatives. Data límit: 14 de desembre.
Recordeu: Per tal que us puguem validar el curs, heu de visualitzar totes les píndoles, connectar-vos
el dia de la taula rodona, fer les tasques que us encomanem i respondre l’avaluació final del curs.

Descripció del curs: T’has preguntat si el context actual en el que vivim ha fet augmentar les
desigualtats per raó de gènere ? En aquest curs us proposem un espai per reflexionar sobre les
eines que tenim per incorporar la perspectiva de gènere a les nostres accions i el nostre context
diari i professional, i promoure el valor de la igualtat d’oportunitats i la lluita contra tota
discriminació per raó de gènere.
Coordinació del curs: Montse Castro
Píndola
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Sílvia Lloveras, Cap de la Unitat de
Compromís Social de la UdG i Gemma
Ros, responsable de Cooperació i
Voluntariat de la Unitat de Compromís
Social de la UdG

1

El Pla d’Igualtat

Anna Maria Pla Boix, Delegada del
Rector per la Igualtat de Gènere, de la
UdG

Introducció a la conceptualització de la
perspectiva de gènere

Gemma Ubasart, professora agregada
del Departament de Dret Públic de la
UdG

3

La violència de gènere

Patrícia Melgar Alcantud, professora
agregada
del
Departament
de
Pedagogia de la UdG

4

Protocol contra l’assetjament

Montse Castro, tècnica d’igualtat de la
Unitat de Compromís Social de la UdG

5

LGTBI

Josan Langarita, professor agregat del
Departament de Pedagogia de la UdG

6

FemEngin: 5 realitats de les enginyeres

Marta Baena, enginyera industrial
Beatriz López, enginyera informàtica
Ines Ferrer, enginyera informàtica i
Bianca
Innocenti,
enginyera
electrònica

7

Salut i Gènere

8

Ciberassetjament

2

18/11/21
a les 16 h

Carme Valls, metgessa, docent i
activista en l'àmbit del gènere en la
salut
Bruno Pérez, pèrit judicial i informàtic
forense

Taula rodona en línia (finalment NO es farà en modalitat presencial)
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