Curs d’introducció a la perspectiva de gènere 2018/19 2n sem
Dies i hora: dia 8 de març de 10 a 12 h. Dies 15 i 22 de març de 9 a 13.30 h. Dies 14, 21 i 28 de març de 16 a 19 h
Lloc: dia 8 de març a la Sala de Premsa del Rectorat, a l’edifici de Les Àligues, Campus Barri Vell. La resta de
dies a l’aula 5E de la Facultat de Dret, Campus de Montilivi.
En aquest curs us proposem un espai de reflexió a partir de la recerca i l’activisme professional i de col·lectius
per poder conèixer aquestes iniciatives i reflexionar sobre les eines que tenim per incorporar la perspectiva de
gènere a les nostres accions i el nostre context diari i professional.
Teniu la possibilitat de fer aquest curs amb la modalitat presencial o amb la modalitat de fins a un màxim del
50% de les hores del curs en línia.
Si el feu en la modalitat de fins a un màxim del 50% de les hores del curs en línia heu d’enviar-nos, en el
mateix moment que us inscriviu al curs, un correu electrònic a voluntariat@udg.edu amb el certificat
que
acrediti
que
no
podeu
assistir
a
la
classe
o
classes
presencialment.
Per tant, si no ens feu arribar aquest o aquests certificats en el moment que us inscriviu al curs, no us podreu
acollir a aquesta modalitat.
Aquest certificat ha de ser: en el cas de tenir classe, pràctiques o examen a la UdG ens podeu enviar un
certificat del professor, o bé del coordinador d’estudis o bé de la Secretaria Acadèmica de la vostra Facultat,
certificant que aquell dia o dies i a aquelles hores teniu classe, pràctiques o examen. En el cas que treballeu,
ens podeu enviar un document de l’empresa on hi consti que aquell dia o dies a aquelles hores heu de
treballar. Per altres casos diferents ens heu d’enviar el certificat corresponent.
En el cas que seguiu el curs en la modalitat presencial heu d’assistir a un mínim del 80% de les hores i no cal
que ens envieu cap correu en el moment de fer la inscripció.

Divendres 8 de març (Dia de la Dona) A LA SALA DE PREMSA DEL RECTORAT

10.15 a 12.00 h

Visita guiada "De comtesses i pintores, de
bruixes i escriptores" (10 Dones 10)
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Passejada pel Barri Vell, a partir de la vida o de
l'obra de 10 dones rellevants que van deixar la seva
traça a la història i el patrimoni local, reflexionant
sobre els motius que les van abocar a la invisibilitat.
Finalitzarem a la plaça de les Castanyes amb un
petit tastet dolç de violeta (sense gluten).
Acompanyarem els relats amb el suport d'imatges
visuals d'unes tablets que distribuirem en començar
l'activitat.

Dijous 14 de març
16 a 19 h

La perspectiva de gènere: introducció a les
desigualtats per raó de gènere

Dra. Gemma Ubasart Gonzàlez

Dijous 21 de març
16 a 17.30 h

Polítiques LGTB

Dr. Josan Langarita Adiego

17.30 a 19 h

La dona i la cultura

Dra. Mita Casacuberta Rocarols

Divendres 22 de març
9 a 10.30 h

Violència de gènere

Dra. Pilar Albertin Carbo

10.30 a 11 h

Descans

11 a 12 h

Casa d’acollida de dones maltractades

Educadores socials de l’equip de treball de la casa

12 a 13.30 h

Immigració i comunicació

Dra. Carme Echazarreta Soler

Dijous 28 de març
16 a 17.30 h

Dona i Ciència

Dra. Victòria Salvadó Martin

17.30 a 18.30 h

FEMenGIN (grup de professores de l’EPS de la
UdG)

18.30 a 19 h

Tancament del curs

Divendres 29 de març
9 a 10.30 h

Polítiques de Gènere

10.30 a 11 h

Descans

11.30 a 13.30 h

Les associacions a la UdG

Dra. Cristina Sánchez Miret

Diversa LGTBI, Les Metzines, Partisanes

Ens reservem el dret d’anular el curs en el cas que no hi hagi prou inscripcions.
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