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Gènere i Docència en l’àmbit STEM: Treball cooperatiu per incorporar la perspectiva de gènere 

Elisabet Mas de les Valls, Marta Peña Carrera, Noelia Olmedo-Torre, David Pino González, Jesús Ángel Alcober 
Segura, Lluis Batet Miracle 

Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech, España 

S'exposa el projecte Gènere i Docència desenvolupat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El projecte, que 
tenia com a objectiu capacitar el professorat en la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència, va comptar 
amb la participació voluntària de 33 docents de 8 titulacions STEM. S'ha elaborat un qüestionari per analitzar la 
sensibilització de l'alumnat, així com una guia de recomanacions per al professorat per a la introducció de la perspectiva 
de gènere a la docència. 

 

Rúbrica per a la incorporació de la perspectiva de gènere i la prevenció de les violències de 
gènere en assignatures universitàries. 

Adriana Gil-Juárez1, Joel Feliu2, Barbara Biglia1, Sara Cagliero1, Yolanda Tortajada1, Elsa Gil1, M.Concepció 
Torres1, Jordi Tous1 

1Universitat Rovira i Virgili; 2Universitat Autònoma de Barcelona 

Presentem una rúbrica per tal que el professorat universitari avaluï la presència de la perspectiva de gènere (PdG) en la 
seva assignatura. Aquesta s’ha elaborat mitjançant el treball col·laboratiu de professorat de titulacions de la URV i la 
UAB. Permet valorar la incorporació de la PdG en tres nivells: Formal-incipient; Explícit-propositiu; i, Transformador. La 
rúbrica incorpora elements que ajuden a la prevenció de les violències de gènere i sexuals a l'aula, a nivell presencial i 
virtual. 

 

Gènere i Universitat. Més enllà de la utopia discursiva 

Rosa Guitart Aced, Isabel Carrillo Flores, Esther Fatsini Matheu 

Universitat de Vic, Espanya 

En aquesta comunicació presentem experiències que ens han permès revisar els impactes de gènere de les polítiques 
universitàries i incorporar aquesta perspectiva en les dinàmiques quotidianes. 

Més explícitament centrem l’atenció del discurs en l’explicitació d’un exemple d’acció: la formació sobre la incorporació 
de la transversalitat del gènere en els graus de la nostra facultat: FETCH del la UVIC-UCC. 

 

Feminismo de consumo lento y de producción de masas 

Elvira Barriga-Ubed1, Marina Sánchez-Hostalot2, Isidora Sáez-Rosenkranz3 
1Universitat de Barcelona, Espanya; 2Universitat de Barcelona, Espanya; 3Universitat de Barcelona, Espanya 

Los objetivos de la presente actuación de innovación docente están centrados en el alumnado de formación del 
profesorado de Educación Infantil y Educación Primaria para enriquecer sus capacidades de aprendizaje: 1) Fomentar 
el hábito de la lectura sobre temáticas feministas; 2) Estimular la reflexión y el análisis contrastado sobre las situaciones 
de injusticias machista; y, 3) Crear propuestas audiovisuales empoderadoras, a favor de la igualdad de oportunidades, 
independientemente del género. 

 

¿La competencia científica tiene género? Igualdad de oportunidades en ciencia para un mejor 
recorrido formativo del alumnado universitario. 

Elvira Barriga-Ubed1, Mercè Gracenea-Zugarramurdi2, Isidora Sáez-Rosenkranz3, Judit Sabido-Codina4, Ilaria 
Bellatti5, Mercè Garcia-Milà Palaudarias6, Jose Baqués-Quesada7 

1Universitat de Barcelona, Espanya; 2Universitat de Barcelona, Espanya; 3Universitat de Barcelona, Espanya; 
4Universitat de Barcelona, Espanya; 5Universitat de Barcelona, Espanya; 6Universitat de Barcelona, Espanya; 

7Universitat de Barcelona, Espanya 

La presente comunicación se enmarca dentro de un proyecto en docencia universitaria: Continuïtat competencial en 
la transició Batxillerat-Universitat: el recorregut formatiu dels estudiant universitaris en el mètode científic [REF: 
REDICE2040], reconocido por IDP-ICE–Universidad de Barcelona. Pretende describir el grado de adquisición de la 
competencia científica en materia de perspectiva de género por parte del alumnado UB a partir de resultados extraídos 
del cuestionario implementado.  

 

 



Incorporació de la perspectiva de gènere a la docència sobre estat del benestar i polítiques 
socials. Notes al voltant d’un projecte d’innovació docent 

Gemma Ubasart González 

universitat de girona, España 

La introducció de la perspectiva de gènere a la docència universitària comporta permeavilitzar les implicacions de gènere 
tant en el contingut com en les metodologies docents de tot el programa formatiu. La Facultat de Dret de la UdG ha dut 
a terme un procés de diagnosis de dos dels seus graus. En la present comunicació s’explica com s’ha treballat amb 
l'asignatura Estat del benestar i polítiques socials: la reflexió sobre continguts, els referents femenins, les referencies 
bibliogràfiques, etc. 

 

Gènere, narratives transmèdia i globalització. 

Rosa Cerarols 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA, España 

Es tracta de presentar i avaluar el projecte d’innovació docent per assolir un aprenentatge-servei de responsabilitat cívica 
que ha de promoure la igualtat de gènere a partir d’una metodologia activa basada en l’emotional learning i la implicació 
personal-social en la creació de coneixement pluridisciplinar a partir de la potenciació de la curiositat, la “engaged 
research” i les cultures d’innovació. 

[podria fer també la presentació en anglès] 

 

 

Fondos de identidad del profesorado en formación en perspectiva de género e interculturalidad 

Constanza Javiera Chamorro Maraboli1, Sonia Pía Podestá González2 
1Universidad Autónoma de Barcelona, Espanya; 2Universidad Autónoma de Barcelona, Espanya 

El objetivo de este trabajo consiste en realzar la importancia de la aproximación de los fondos de identidad a la formación 
docente, de estudiantes del Grado de Educación Primaria y Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria, en temas de perspectiva de género e interculturalidad. Reconocer las experiencias de vida del estudiantado 
como fuentes de construcción de identidad, sería clave en el desarrollo de competencias interculturales y perspectiva 
de género. 

 
 
 


