
POLÍTICA
UNIVERSITÀRIA 

La perspectiva de gènere en docència 
a les universitats de la Xarxa Vives. 
Situació actual i reptes futurs

Informe 2021

N. 13



La perspectiva de gènere en docència 
a les universitats de la Xarxa Vives

Situació actual i reptes futurs

Informe 2021

Coordinació
Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats.

Autoria
María José Rodríguez Jaume

Diana Gil González
(Universitat d’Alacant)



La perspectiva de gènere en docència a les universitats 

de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes futurs.

Col·lecció: Política Universitària. N. 13

Octubre de 2021

Edita: Xarxa Vives d’Universitats 

Universitat Jaume I.  Edifici Àgora, 10. 

Av. Vicent Sos Baynat, s/n, 12006, Castelló de la Plana.

www.vives.org

xarxa@vives.org 

ISBN: 978-84-09-31992-3

Aquesta obra està subjecta a la llicència 

Creative Commons BY-NC-SA

AUTORIA

Coordinació
Grup de Treball d’Igualtat de Gènere 

de la Xarxa Vives d’Universitats

Autoria
María José Rodríguez Jaume

Diana Gil González

(Universitat d’Alacant)

http://www.vives.org


4

ÍNDEX

51. Presentació

172. El gènere en el catàleg d’estudis 
universitaris

243. Transversalització del gènere en la 
docència universitària

284. Promoció de la perspectiva de gènere 
en la docència universitària

445. Reconeixement i visibilitat

52Síntesi i futures línies de treball per a una 
docència universitària amb enfocament 
de gènere

62Annex I. Impacte de les polítiques de 
gènere en la docència universitària

72Annex II. Recursos per a la docència i la 
investigació amb perspectiva de gènere

74Annex III. Grup de Treball d’Igualtat de 
Gènere de la Xarxa Vives

55Referències



5

1.1 Introducció

El Grup de Treball en Igualtat de Gènere (GTIG) es va crear al desembre del 2013 

(la Nucia, Alacant) amb l’objectiu d’impulsar la (les) política (polítiques) de gènere 

o igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les universitats de la Xarxa Vives. 

Al voltant d’aquest objectiu, el GTIG crea espais per a l’intercanvi d’experiències i 

bones pràctiques —de transferència de polítiques— que, de vegades, es concreten 

en informes com el que ara presentem. 

La transferència de polítiques ha sigut definida com el procés en què els 

coneixements sobre polítiques, disposicions administratives, institucionals, entre 

altres tipus, en un moment o lloc, s’usen en el desenvolupament de la política, 

disposicions administratives i institucionals en un altre moment o lloc (Dolowitz i 

Marsh, 1996).

Actualment, les polítiques de gènere s’associen amb l’anomenat enfocament 

transversal o gender mainstreaming. Des d’aquesta perspectiva s’assumeix que el 

gènere ha d’il·luminar les polítiques i l’agenda universitària; és a dir, ha 

d’integrar-se de manera sistemàtica la perspectiva de gènere i s’han de 

redissenyar les relacions de gènere (Ress, 2001). Les Unitats d’Igualtat i les 

estructures afins, atenent els seus contextos singulars, dissenyen i implementen 

la seua agenda transformadora pròpia amb el propòsit, particularment, de reduir 

les bretxes de gènere que persisteixen en el Personal d’Administració i Serveis 

(PAS), Personal Docent i Investigador (PDI) i estudiantat i corregir els biaixos de 

gènere que s’han identificat tant en els processos de producció de coneixement 

(investigació i innovació) com en els de la transmissió d’aquest (docència i 

transferència). La presentació de les bretxes de gènere, com també els avanços i 

les iniciatives dutes a terme per les universitats de la Xarxa Vives en aquestes 

qüestions, han sigut publicades en dos informes de la col·lecció ‘Política 

Universitària’ de la Xarxa Vives: La perspectiva de gènere en docència i investigació 
en les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur (Tània Verge i 

Teresa Cabruja, 2017) i El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció 
del personal a les universitats (Inma Pastor i Anna Pérez, 2019). A aquests, s’hi 

uneix ara el document que llegiu.

Aquest tercer informe de política de gènere universitària respon a diversos 

acords adoptats pel GTIG en les seues trobades anuals. En la reunió anual del 

2018 (Universitat Vic-Universitat Central de Catalunya, 30 de novembre) es va 

adquirir el compromís d’actualitzar la informació sobre la presència de biaixos de 

gènere, particularment, en la docència universitària. En la reunió anual de 2019 

(Universitat Rovira i Virgili, 29 de novembre), i a partir de l’experiència 

acumulada, es va acordar la revisió dels indicadors inclosos en el primer informe 

diagnòstic amb la finalitat de plantejar una nova proposta, d’acord tant amb els 

recorreguts seguits com amb les noves necessitats que en matèria de política de 

gènere universitària havia identificat el GTIG. La nova proposta de variables i 

indicadors que donen contingut a aquest informe va ser impulsada per Tània 

Verge (UPF) i M. José Rodríguez (UA). Finalment, en la trobada realitzada en línia 

l’any 2020 (Universitat Miguel Hernández d’Elx, 3 i 4 de desembre) es va 

sol·licitar a les universitats que proposaren investigadores i gestores expertes 

per a l’elaboració d’aquest tercer informe, que finalment fou assumit per la 

Universitat d’Alacant.

1. PRESENTACIÓ
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El procés de recollida de la informació es va fer entre el mes d’octubre del 2020 i 

febrer del 2021 i la depuració de la base de dades es va fer a través de consultes 

puntuals que es van cursar a les universitats. En aquest informe, s’hi han sumat 

quatre universitats respecte de l’informe del 2017 (quadre 1).

Agraïm el temps i el treball que les Unitats d’Igualtat, a través del seu personal 

responsable i personal tècnic, van dedicar a emplenar el qüestionari en línia, com 

també a facilitar informació addicional sempre que va ser sol·licitada. Així 

mateix, estenem aquest agraïment al personal de la Xarxa Vives que ha 

col·laborat oferint, no només suport tècnic, sinó també acompanyament en totes 

les fases del procés d’elaboració d’aquest informe.

1. PRESENTACIÓ

2017 2020

— Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)

Universitat d’Alacant (UA) Universitat d’Alacant (UA)

— Universitat d’Andorra (UdA)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat de Barcelona (UB) Universitat de Barcelona (UB)

— Universitat CEU Cardenal Herrera (UCH CEU)

Universitat de Girona (UdG) Universitat de Girona (UdG)

Universitat de les Illes Balears (UIB) Universitat de les Illes Balears (UIB)

— Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Universitat Jaume I (UJI) Universitat Jaume I (UJI)

Universitat de Lleida (UdL) Universitat de Lleida (UdL)

Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Politècnica de València (UPV) Universitat Politècnica de València (UPV)

Universitat Pompeu Fabra (UPF) Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat Ramon Llull (URL) Universitat Ramon Llull (URL)

Universitat Rovira i Virgili (URV) Universitat Rovira i Virgili (URV)

Universitat de València (UV) Universitat de València (UV)

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)

Quadre 1. Universitats de la Xarxa Vives participants en l’informe diagnòstic
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1.2. Institucionalització de les polítiques de 
gènere en la Xarxa Vives d’Universitats.[1]

La institucionalització del gènere com a objecte d’interès públic es troba 

estretament relacionada amb la configuració de les polítiques públiques. Aquestes 

es desenvolupen, seguint Anderson (1994: 84), al voltant de tres processos 

interrelacionats que, al seu torn, s’insereixen en processos de transferència de 
polítiques: identificació d’un assumpte com un problema d’interès públic, la 

inclusió d’aquest en l’agenda política i l’adopció de mesures de correcció de les 

desigualtats que l’afecten. 

Normativa aplicable a la regió Vives

PRINCIPAT D’ANDORRA 

La Llei 1/2015, de 15 de gener, per l’eradicació de la violència de gènere i de la 

violència domèstica, dedica l’Article 6 a la sensibilització i la prevenció des de 

l’àmbit educatiu i estableix els punts següents: 

1. Les mesures de sensibilització i de prevenció des de l’àmbit educatiu són 

totes les eines, les accions i les polítiques que es duen a terme als centres 

educatius i a les universitats amb l’objectiu de conscienciar de les causes i les 

conseqüències de la violència de gènere i de la violència domèstica, per 

poder-les prevenir establint uns models de convivència i de respecte pacífics i 

igualitaris. 

2. Els sistemes educatius han de garantir que la població estudiantil adquirisca, 

en tots els nivells escolars, les competències necessàries per a desenvolupar 

un aprenentatge en el respecte dels drets i de les llibertats fonamentals, així 

com específicament pel que fa a la violència de gènere i a la violència 

domèstica. A més, s’ha de garantir en tots els nivells escolars l’adquisició de 

competències relacionades amb la prevenció de conflictes i la capacitat per 

resoldre’ls d’una manera pacífica, així com el coneixement dels models de 

convivència basats en el respecte a la diversitat. 

3. Cada centre educatiu ha d’impulsar i promoure totes les mesures de 

sensibilització i de prevenció establertes en aquest capítol així com totes les 

que puguen millorar la sensibilització i la prevenció de la violència de gènere i 

la domèstica. A final d’any cada centre educatiu ha d’avaluar les accions dutes 

a terme.

4. Els plans d’acció tutorial de tots els nivells educatius portats a terme en els 

centres educatius han de proporcionar una orientació acadèmica i 

professional no sexista ni discriminatòria, que contribuïsca que l’alumnat 

puga elegir sense les connotacions de gènere i sense cap discriminació entre 

les diverses opcions acadèmiques i professionals atenent les seues aptituds i 

les seues capacitats.

[1] Adaptació de l’aportació de M. José Rodríguez Jaume a l’Informe CYD 2019 Política de 
género en las universidades españolas (capítol 2, Graduados universitarios y mercado de trabajo). 
Madrid, Fundació Conocimiento y Desarrollo, pàgs. 159-161).

1. PRESENTACIÓ

«La instituciona-
lització del gènere 
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d’interès públic es 
troba estretament 
relacionada amb 
la configuració de 
les polítiques 
públiques»
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5. Els centres escolars i els departaments competents del Govern poden 

proposar activitats de promoció de la sensibilització, el coneixement i la 

prevenció de la violència de gènere i de la violència domèstica, tant per als 

seus professionals propis com per a les associacions de mares i pares 

d’alumnes. 

6. Els responsables dels centres escolars estan obligats a comunicar als serveis 

socials corresponents l’existència de situacions acreditatives de violència de 

gènere o domèstica envers o entre l’alumnat. El Govern, a través del 

departament competent, ha de gestionar l’escolarització immediata dels 

infants que hagen de canviar de centre escolar a conseqüència d’una situació 

de violència de gènere o domèstica. 

7. A més de les precaucions previstes en aquest article, els centres educatius 

han de prestar una atenció especialitzada a l’alumne o l’alumna víctima per 

prevenir les conseqüències de la violència de gènere o domèstica. 

8. Les universitats, respectant-ne l’autonomia, han de fomentar en tots els 

àmbits acadèmics i de forma transversal la formació, la docència i la recerca 

en violència de gènere i violència domèstica, i concretament en els estudis 

universitaris de les professions sociosanitàries s’han d’impartir els continguts 

des d’una perspectiva de gènere. 

CATALUNYA 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006), en el capítol V art. 41 dels Principis 

rectors, indica que els poders públics han de garantir el compliment del principi 

d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’accés a l’ocupació, la formació, 

la promoció professional, etc. També indica que els poders públics han de 

garantir la transversalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere en totes 

les polítiques públiques i que aquestes han de fomentar el reconeixement del 

paper de les dones en els àmbits cultural, històric, social i econòmic. L’Estatut 

estableix així la integració activa de la dimensió de gènere en l’elaboració i 

l’aplicació de totes les accions i polítiques que duguen a terme tots els poders 

públics catalans. 

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya assenyala en l’article 

3.h que és un objectiu del sistema universitari català impulsar la millora de la 

docència i la contribució a l’aprenentatge al llarg de la vida, per a millorar la 

cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida. Així mateix, en la 

disposició addicional vuitena, sobre la perspectiva de gènere recalca que «les 

universitats han de promoure accions per a assolir la igualtat d’oportunitats 

entre homes i dones en tots els àmbits universitaris». 

Altra referència clau en l’àmbit català és el Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat 

de Gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2020, el qual, en l’eix 

1. Coeducació i promoció de valors i models igualitaris, dona resposta al mandat 

que estableix la Llei d’igualtat catalana en l’article 21. En l’actualitat la 

coeducació es considera un dels temes transversals fonamentals que cal incloure 

en qualsevol pla de polítiques d’igualtat de gènere, per la seua capacitat d’actuar 

de forma directa en l’arrel de la formació d’un imaginari col·lectiu que perpetua 

1. PRESENTACIÓ
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el sexisme en la nostra societat. L’Eix 1 d’acció, per tant, es refereix a diversos 

àmbits ja que és amb tots els agents socialitzadors d’interacció social i cultural on 

el treball per canviar patrons i rols sexistes esdevé una tasca clau. També a nivell 

d’educació superior, on és palès un biaix de gènere destacable sobretot pel que fa 

a Ciències de la Salut d’una banda –és a dir, tasques de cura– on les dones són 

majoria, i de l’altra, Enginyeria i Arquitectura, carreres més tècniques, on els 

homes són majoria. Així mateix, les carreres de ciències socials i jurídiques, més 

teòriques, també tenen majoria de dones titulades. Aquestes eleccions quant als 

estudis també estan condicionades pels estereotips de gènere i, a la vegada, 

condicionen el rol social que les persones desenvolupen, així com la seua posició 

en la societat.

Dins d’aquest mateix Pla estratègic, l’Eix d’acció 5 fa referència a la visibilització 

de les dones i la comunicació no sexista. Una societat justa i equitativa exigeix 

que les dones estiguen presents en tots els àmbits i en tots els nivells, fet que va 

unit a la recuperació de la memòria històrica de les dones, perquè precisament la 

seua invisibilització ha estat un dels obstacles que ha acompanyat les dones al 

llarg del temps en el seu desenvolupament. Per això, fomenta la recuperació de la 

història de les dones, per ressaltar-la i difondre-la. Hi ha hagut moltes dones que 

s’han dedicat a diferents camps del saber, però s’ha ocultat la seua contribució 

perquè s’ha prescindit d’elles, se les ha relegat a un àmbit subaltern o el seu 

treball ha estat atribuït als homes. En història, en art, en qualsevol àmbit de la 

cultura, en ciència, bàsicament s’ha perpetuat el saber androcèntric. Els 

guardians de la cultura oficial sempre han estat homes, i els actes, les fites i les 

obres de les dones difícilment han passat a la història i han estat transmesos. 

El Decàleg per als Plans d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes a les universitats 

(2013) elaborat per la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de 

Catalunya (CIC), conté com a tercera recomanació la introducció de la perspectiva 

de gènere en la docència i, com a quarta recomanació la promoció de la recerca 

sobre igualtat de gènere i incidència en la recerca que es fa a la universitat. 

Aquestes recomanacions inclouen les accions següents: 

• Incloure la perspectiva de gènere en el plantejament curricular i en el seu 

desenvolupament docent. En concret, cursos específics, assignatures i 

seminaris, i pel que fa a materials, disposar d’un banc de docència. 

• Promoure la perspectiva de gènere com a competència transversal en els 

estudis universitaris. 

• Facilitar en cada estudi exemples de bones pràctiques en aquest terreny, a 

nivell internacional i, fins i tot, fer un pla per a cada estudi. 

• Incloure la perspectiva de gènere en les avaluacions del professorat que fa 

l’alumnat. 

• Analitzar els temes d’igualtat pel que fa al professorat de cada estudi. 

• Promoure que les pràctiques en empreses i les accions que porten a terme les 

unitats corresponents d’orientació i d’inserció laboral de les universitats 

tinguen en compte la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats. 

1. PRESENTACIÓ
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• Promoure recerques específiques sobre temes d’igualtat en els vessants 

essencials (educatius, històrics, sociològics, epistemològics, polítics, mèdics, 

jurídics, etc.). 

• Promoure càtedres específiques sobre aquestes recerques. 

• Promoure que algunes recerques incorporen perspectives de gènere. 

• Promoure l’accés femení als estudis de tercers cicles, màsters, doctorat i 

programes de recerca. 

• Destacar i incentivar els projectes liderats per dones. 

La Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes en l’article 28.1 exigeix a les 

universitats «la introducció de la perspectiva de gènere d’una manera transversal 

i dels estudis sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els 

àmbits del coneixement i en l’activitat acadèmica i investigadora, que s’han 

d’incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau». De fet, 

aquest mateix article indica que «la presentació de les sol·licituds d’acreditació 

dels graus i postgraus ha d’anar acompanyada d’un informe que detalle, si escau, 

com s’ha incorporat la perspectiva de gènere en el pla d’estudis o, si no s’ha fet, 

del pla de millora previst per Política Universitària per a fer-ho possible». 

D’altra banda, l’article 28.2 subratlla que, per a complir l’objectiu d’assolir la 

igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit universitari i de la recerca, les 

universitats «han de: potenciar el treball de les dones investigadores i llur 

participació en els grups de recerca i fer visibles llurs aportacions en els àmbits 

científics i tècnics; garantir la formació de llur personal en matèria de perspectiva 

de gènere i de les dones en cadascuna de les disciplines acadèmiques; i crear 

mòduls o cursos específics en matèria de perspectiva de gènere i de les dones en 

cadascuna de les disciplines acadèmiques». Simultàniament, l’article 28.3, en 

relació a la docència i la recerca, indica que les universitats, els centres d’estudis 

superiors i els centres i institucions de recerca catalans han de: valorar, en primer 

lloc, com a trets positius en les convocatòries d’ajudes a projectes de recerca o 

altres ajudes a la recerca de caràcter col·lectiu, al costat dels criteris per a 

garantir la qualitat i l’excel·lència, que els grups estiguen integrats pel 40 % o més 

de dones, i que una dona n’exercisca la direcció en els àmbits de recerca en què 

les dones són poc presents; en segon lloc, que els projectes incorporen la 

perspectiva de gènere i de les dones o tinguen per objecte estudis sobre la 

situació les dones. També s’exigeix a les universitats la creació de mòduls o 

cursos específics en matèria de perspectiva de gènere i de les dones en la 

proposta curricular obligatòria de les facultats i dels estudis reconeguts per les 

universitats catalanes. 

ILLES BALEARS 

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes dedica l’article 31 a 

les universitats. En relació a la docència i la recerca estableix els aspectes 

següents: 

1. PRESENTACIÓ
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• S’han d’adoptar les mesures necessàries perquè s’incloguen competències en 

matèria d’igualtat entre dones i homes en els plans d’estudis dels diversos 

ensenyaments. 

• S’ha de promoure el reconeixement dels estudis de gènere com a mèrit en els 

processos d’avaluació. 

• S’ha d’impulsar la presència equilibrada de dones i homes en els grups 

d’investigació. 

• En les convocatòries d’ajudes i subvencions per al sistema de recerca de les 

Illes Balears s’ha de tenir en compte, com a criteri de desempat, la valoració 

especial dels projectes liderats per dones en els àmbits científics en què estan 

infrarepresentades i també dels que presenten grups de recerca amb 

presència equilibrada de dones i homes. 

• En el sistema de recerca de les Illes Balears s’ha de promoure i fomentar la 

investigació sobre les dones donant suport als projectes de recerca que 

promoguen la igualtat de dones i homes i als que plantegen mesures 

destinades a comprendre i eradicar la discriminació de les dones. 

• En el sistema d’educació superior de les Illes Balears s’ha de promoure la 

inclusió de competències sobre la salut de les dones i sobre l’enfocament de 

gènere en els plans d’estudis dels ensenyaments de grau de l’àmbit sanitari. 

PAÍS VALENCIÀ

La Llei 9/2003 per a la igualtat entre dones i homes estableix en l’article 8 que 

«L’Administració autonòmica competent en matèria educativa establirà i 

fomentarà els mecanismes de formació, control i seguiment, adaptats als 

diferents nivells d’ensenyament (infantil, primària, secundària i universitari), per 

a implantar i garantir la igualtat de sexes en el sistema educatiu valencià 

mitjançant l’aprovació i seguiment de l’execució de Plans anuals de coeducació 

en cada nivell educatiu».

Així mateix, l’article 9 estableix que, amb l’objectiu de promoció en la universitat 

de la igualtat d’oportunitats, el govern valencià, en col·laboració amb les 

universitats valencianes, finançarà activitats anuals per a la promoció 

d’assignatures i projectes docents amb un enfocament de gènere. Les 

universitats han de promoure la implantació de assignatures i la realització de 

projectes docents que incorporen la perspectiva de gènere.

A l’àmbit del País Valencià, recentment s’ha publicat el monogràfic Las Mujeres 
en la Comunidad Valenciana. Una aproximación sociològica (2021), coordinat per 

les cinc universitats públiques valencianes, que presenta una continuïtat 

respecte dels informes que en matèria d’igualtat entre dones i homes es van 

presentar l’any 1986, 1999 i 2007. El monogràfic descriu i analitza, des de la 

perspectiva de gènere, la realitat social de les dones en un ampli ventall d’àmbits 

temàtics. Els resultats obtinguts són d’una gran utilitat tant per a la presa de 

decisions de les administracions públiques amb competències en la 

implementació i la gestió de polítiques públiques com per a investigadores i 
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investigadors que centren els seus treballs en els estudis sobre dones, atès que 

presenta dades d’una gran rellevància que permeten millorar el coneixement 

sobre aquesta temàtica, com també constatar l’avanç de la igualtat real entre 

dones i homes al País Valencià. 

La (des)igualtat de gènere com un problema en les institucions científiques de 
la Xarxa Vives

L’any 2001, la Direcció General d’Investigació de la Comissió Europea va 

sol·licitar al grup d’expertes de l’European Technology Assessment Network 

(ETAN) el que podria ser considerat el primer diagnòstic de la situació de les 

dones i els homes en el sistema científic europeu. Un any després, en la proposta 

no de llei relativa a la millora de la situació de la dona en la ciència i la tecnologia 

de l’Estat espanyol, es remet a l’informe ETAM per a denunciar que la 

infrarepresentació de les dones –des d’una perspectiva de gènere binari– en el 

camp de la ciència i tecnologia hauria de ser motiu de preocupació per a la 

Comissió de Ciència i Tecnologia. En 2005, el Ministeri de la Presidència publica 

l’ORDRE, de 7 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord de Consell de Ministres 
pel qual s’adopten mesures per a afavorir la igualtat entre dones i homes. 

La promoció del principi d’igualtat entre dones i homes va adoptar una 

perspectiva transversal i va establir mesures per a diferents àmbits, entre ells la 

investigació. En compliment d’aquests acords, l’any 2005 es crea a l’Estat 

espanyol la unitat «Mujeres y Ciencia» (UMyC) del Ministeri de Ciència i 

Innovació; el 2007 s’inicia la publicació de la sèrie d’informes «Académicas en 

Cifras» i, que en l’edició del 2017, es publica com a Informe «Científicas en 

Cifras». En aquests informes s’identifiquen i quantifiquen les bretxes de gènere, 

s’avalua l’impacte de gènere de les polítiques d’I+D+i i s’ofereixen orientacions 

sobre noves actuacions a favor de la igualtat efectiva en l’àmbit científic. Al gener 

del 2019 es va constituir, com a òrgan col·legiat interministerial de l’Estat 

espanyol, l’«Observatori Dones, Ciència i Innovació» (OMCI) des del qual es va 

publicar, l’any 2020, la primera edició de l’informe «Mujeres e Innovación» sense 

aconseguir resultats concloents sobre el rol de les dones en els processos 

d’innovació i emprenedoria, atès que les estadístiques i els registres disponibles 

no van permetre la seua anàlisi des de la perspectiva de gènere (OMCI, 2020: 13).

La institucionalització de les polítiques públiques de gènere universitàries ha 

trobat en la política europea un espai catalitzador i una gran aliada. Si l’informe 

ETAM n’assenyala l’inici, les recents propostes de la Comissió Europea han 

impulsat la qüestió de gènere en el sistema científic de les 

universitats espanyoles. El programa marc per a la investigació 

i la innovació «Horitzó 2020» assenyala la igualtat de gènere 

com una de les sis agendes polítiques al voltant de les quals es 

defineix la Investigació i Innovació Responsable, un eix 

transversal de l’esmentat programa i un marc emergent en 

Estudis de Ciència i Tecnologia (Otero i García, 2018). 

Reconeixent la transcendència de l’interès europeu per 

l’agenda de gènere en la implementació de polítiques d’igualtat 

en el sistema científic (Zapata, 2016), així com el paper exercit 

pels òrgans que vetlen per la reducció de les bretxes de gènere en els centres 

d’investigació, el seu desenvolupament no hauria sigut possible sense el rol actiu 
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que exerceixen les unitats d’igualtat (o estructures afins) de les universitats de la 

Xarxa Vives. Aquestes no només proporcionen les dades dels quals es nodreixen 

els informes estadístics, sinó que periòdicament mantenen actualitzats els 

informes diagnòstics de desigualtat entre dones i homes en les universitats 

respectives. 

Addicionalment, com en el cas que ens ocupa, les unitats d’igualtat amplien els 

diagnòstics i incorporen dimensions que, ocultes en les estadístiques i informes 

disponibles, són rellevants per a l’avanç de la igualtat de gènere en espais on no 

sols es produeix el coneixement, sinó on també s’hi transmet. Els informes 

diagnòstics sobre les bretxes i els biaixos de gènere en la docència que fa la Xarxa 

Vives d’Universitats ofereixen l’oportunitat de promoure nous espais de 

transferència de polítiques de gènere i assenyalen les arestes del sistema que 

han de ser tingudes en compte.

La (des)igualtat de gènere en l’agenda de la política científica de la Xarxa Vives

No serà fins al 2007 (LO 3/2007) quan hi haja un marc que de manera integral 

desenvolupe el principi d’igualtat entre dones i homes i incloga l’enfocament de 

gènere com un principi transversal de les polítiques públiques i, en conseqüència, 

de l’actuació dels poders públics. En aquest any s’aprovarà la LO 3/2007, de 22 

de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la LO 4/2007, de 12 d’abril, 

per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2001, de 21 de desembre, 

d’Universitats. En el preàmbul de la LO 4/2007, per la qual es modifica la Llei 

d’Universitats, s’atribueix a les universitats un rol destacat en la promoció del 

principi d’igualtat d’oportunitats.

Les normes que en matèria d’igualtat d’oportunitats s’adrecen específicament al 

sistema científic i tecnològic a Espanya es veuran ampliades amb l’aprovació de la 

Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació en preveure, 

com a objectiu principal, promoure la inclusió de la perspectiva de gènere com una 
categoria transversal en la ciència, la tecnologia i la innovació, com també una 
presència equilibrada de dones i homes en tots els àmbits del Sistema Espanyol de 
Ciència, Tecnologia i Innovació. La Llei 14/2011 va marcar un avanç important en 

incloure, entre altres mesures, el requisit de composició paritària en les 

comissions i els comitès avaluadors en la carrera científica i l’avaluació cega del 

currículum de professionals i de projectes. L’RD-Llei 3/2019, de 8 de febrer, de 

mesures urgents en l’àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i la Universitat, 

va introduir garanties complementàries per a assegurar la igualtat d’oportunitats 

en l’accés i la promoció en les trajectòries professionals cientificotècniques. 

L’any 2017 l’Assemblea General de CRUE Universitats Espanyoles acorda la 

creació del Grup de Treball de Polítiques de Gènere en el si de la comissió 

sectorial CRUE-Sostenibilitat i el 2019 es presenta la Delegació de la Presidència 

de CRUE per a Polítiques d’Igualtat. Les dues estructures persegueixen impulsar 

el desenvolupament de la política de gènere en el sistema universitari espanyol i 

des d’aquest, com també crear sinergies en aquesta matèria amb les 

administracions públiques. El Grup de Treball de Polítiques de Gènere de CRUE 

compta amb un subgrup de treball per a promoure la inclusió de la perspectiva 

de gènere en la docència que ha fet seues les propostes i les iniciatives que en 

aquest àmbit lidera el GTIG de la Xarxa Vives. 
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En aquest procés de transferència de polítiques de gènere, i en concret en l’àmbit 

de la docència universitària, l’agenda de gènere catalana està sent rellevant. La 

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en l’article 28.1 

exigeix a les universitats la inclusió de la perspectiva de gènere per a l’acreditació 

i la verificació dels seus graus i postgraus. Al llarg de l’any 2019 l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) va publicar les guies 

metodològiques revisades de tots els processos d’avaluació de la qualitat 

(verificació, seguiment, modificació, acreditació), on es transversalitza la 

perspectiva de gènere en tots els estàndards de qualitat. Un any abans, el 2018, 

la Xarxa Vives d’Universitats publicava les primeres onze Guies per a una docència 
universitària amb perspectiva de gènere en Ciències de la Computació, Història, 

Medicina, Física, Educació i Pedagogia, Sociologia, Economia i Política, Història 

de l’Art, Psicologia, Filosofia, Filologia i Lingüística i Dret i Criminologia. El 2020 

es van sumar a la col·lecció les Guies per a una docència universitària amb 
perspectiva de gènere en Arquitectura, Infermeria, Matemàtiques, Enginyeria 

Industrial, Antropologia i Comunicació; i el 2021 s’amplia aquest projecte, 

reconegut com una bona pràctica per l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere 

(EIGE, en les sigles en anglès), amb les Guies en Biologia, Enginyeria Electrònica 

de Telecomunicació, Enginyeria Multimèdia, Nutrició Humana i Dietètica i 

Docència en línia amb perspectiva de gènere. 

Implementació de plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en les 
universitats de la Xarxa Vives

La LO 3/2007 presenta els plans d’igualtat com l’eina tècnica que sistematitza 

mesures dirigides a eradicar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe i 

estableix accions amb les quals promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes. Els plans d’igualtat d’oportunitats universitaris s’han convertit en el canal 

a través del qual les universitats espanyoles han introduït els canvis promoguts 

pel marc normatiu en matèria de gènere i en el garant principal en els entorns 

universitaris. 

En sentit general, els diagnòstics fets en els entorns de treball universitaris 

comparteixen els resultats difosos per a l’Estat espanyol pels informes 

«Académicas en Cifras» i «Científicas en Cifras», a nivell europeu pels informes 

«She Figures» i, a nivell regional, pels informes de «Política Universitària de 

Gènere» de la Xarxa Vives: escassa presència de dones en els càrrecs de govern, 

segregació vertical o sostre de vidre en la carrera investigadora, segregació 

horitzontal en l’elecció d’estudis i de personal científic segons àrees 

cientificotecnològiques i bretxa de gènere en el conjunt d’ajudes a projectes 

I+D+i (UMyC, 2017).

El disseny dels plans d’igualtat en les universitats integra mesures d’actuació 

destinades a tres col·lectius dissímils entre si: estudiantat, PAS i PDI. Aquesta 

singularitat, unida al fet que el principi general d’actuació en les polítiques 

d’igualtat és la transversalització de la perspectiva de gènere, porta a dissenys de 

plans d’igualtat en els quals les actuacions s’estructuren en diversos àmbits. Un 

dels eixos d’actuació estratègics recollit sistemàticament en els plans d’igualtat 

de la Xarxa Vives d’Universitats és la inclusió de la perspectiva de gènere en la 

docència universitària. Si aquest és un àmbit d’actuació compartit, sobre aquest 

s’ha de projectar la lògica que s’aplica en l’avaluació de les polítiques públiques: 
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elaboració d’informes diagnòstics específics, definició d’actuacions ad hoc 

tendents a la reducció de les bretxes i els biaixos de gènere i l’avaluació de 

l’impacte d’aquestes accions. La no política (entesa com l’absència d’acció política) 

en aquest àmbit alimenta la crítica, amb freqüència repetida, sobre que el discurs 

del gender mainstreaming no es correspon amb la pràctica, fet que esdevé en 

«moda política» o en actuacions del que es considera «políticament correcte».

1.3. Contingut i estructura de l’informe

L’informe que presentem ofereix una fotografia de l’«estat de la qüestió» global 

de la perspectiva de gènere en la docència universitària a partir de les dades, 

l’experiència i les iniciatives que han proporcionat les Unitats d’Igualtat de les 

universitats de la Xarxa Vives. La informació proporcionada s’ha sintetitzat en 

taules, quadres i gràfics que reuneixen, al seu torn, els indicadors ja arreplegats 

en l’informe del 2017[2]. 

Als indicadors del 2017 s’han sumat indicadors addicionals que a la vista de 

l’experiència de les Unitats d’Igualtat es consideraven d’interès tant per a oferir 

una major aproximació a la docència universitària, una aresta complexa de la 

política de gènere universitària, com per a adequar-se als avanços i la realitat que 

en aquest sentit ha impulsat la mateixa Xarxa Vives i l’Agència Catalana de 

Qualitat a través, respectivament, de la col·lecció de Guies per a una docència 
universitària amb perspectiva de gènere i el Marc General per a la incorporació de la 
perspectiva de gènere en la docència universitària. Aquest fet motiva que l’estructura 

en apartats d’aquest informe diferisca del presentat l’any 2017. Si bé, com s’ha 

indicat, actualitza els indicadors que hi ha arreplegats.

En aquest primer apartat es descriu el lideratge que en l’àmbit de la docència 

universitària amb perspectiva de gènere ha assumit el GTIG de la Xarxa Vives 

d’Universitats. El recorregut que es presenta emmarca la finalitat de l’informe i 

subratlla el potencial que tanca aquesta línia de treball per al desenvolupament 

de les polítiques de gènere en els entorns universitaris. 

Els indicadors diagnòstics de perspectiva de gènere en la docència universitària 

es presenten en els apartats segon (El gènere en el catàleg d’estudis universitaris) i 
tercer (Transversalització del gènere en la docència universitària). Aquests dos 

apartats donen forma a l’enfocament dual que les polítiques d’igualtat han 

adoptat des de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona (Pequín, 1995): 

anàlisi de la presència d’assignatures i estudis de gènere (polítiques específiques) i 

anàlisi de la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària 

(polítiques transversals).

L’apartat quart (Promoció de la perspectiva de gènere en la docència universitària) 

analitza el conjunt de mesures que, relacionades amb la promoció del principi 

d’igualtat de gènere en la docència universitària, despleguen les universitats de 

la Xarxa Vives a través dels plans d’igualtat, la formació en gènere destinada al 

personal docent, la innovació docent amb perspectiva de gènere, 

reconeixements a la docència amb perspectiva de gènere i acompanyament i 

[2] Vegeu també la secció d’indicadors al web d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives: 
https://www.vives.org/programes/igualtat-genere/
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orientació a les alumnes universitàries. El cinquè apartat (Reconeixement i 
visibilitat) arreplega indicadors sobre el lideratge de les acadèmiques en la 

política d’estudis universitaris, la participació de les acadèmiques en les 

obertures del curs acadèmic i la visibilització de les polítiques d’igualtat en les 

pàgines web universitàries.

L’informe conclou amb l’annex de Bones pràctiques i l’annex d’Impacte de les 
polítiques de gènere en la docència universitària en el qual es presenten, 

comparativament, els indicadors de perspectiva de gènere en la docència 

universitària dels informes del 2017 i 2021. L’actualització periòdica d’aquesta 

bateria d’indicadors permet identificar l’impacte de les polítiques d’igualtat, en el 

nostre cas particular, en la docència universitària. Al seu torn, disposar de bones 

pràctiques en aquest àmbit facilita els processos de transferència de polítiques 

de gènere i són el millor antídot contra la no política. La no política pot 

representar l’absència d’interès, en l’agenda política, de determinats temes 

socials o pot atribuir-se a la inacció davant d’un problema de desigualtat, encara 

que la temàtica forma part de l’interès social i polític, i es queda en una simple 

declaració d’intencions, retòrica o un diagnòstic que no va seguit d’intervenció. 

L’impacte de les polítiques d’igualtat remet als canvis reals produïts des de l’acció 

política en les trajectòries vitals, professionals i socials en les quals es veuen 

immersos dones i homes. Aquests canvis estarien orientats a millorar les 

condicions de vida i les oportunitats socials de dones i homes en la societat i en 

els espais públics i privats, i intervindrien sobre els contextos que n’obstaculitzen 

el desenvolupament personal i social en igualtat.
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2. EL GÈNERE EN EL CATÀLEG D’ESTUDIS UNIVERSITARIS

En aquest segon capítol es presenten els indicadors que permeten analitzar la 

presència d’assignatures i estudis de gènere en els estudis universitaris. Es revisa 

la inclusió d’assignatures específiques, obligatòries i optatives relacionades amb 

qüestions de gènere en el catàleg d’estudis de les universitats de la Xarxa Vives. 

Aquests indicadors es complementen amb la identificació d’estudis de grau, 

postgrau i doctorat que específicament desenvolupen el gènere des de diferents 

perspectives i enfocaments. Una anàlisi diacrònica d’alguns dels indicadors 

arreplegats en aquest apartat es mostren en l’Annex I.

2.1. El gènere en els estudis de grau

La política d’estudis de les universitats de la Xarxa Vives manté un enfocament 

de gènere molt restrictiu o allunyat d’un enfocament de gènere integrador. Per al 
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conjunt d’universitats que disposen de la 

informació requerida, el nombre mitjà 

d’assignatures específiques de gènere és 

de 12. Si bé el 40 % de les universitats se 

situa per damunt d’aquesta mitjana, la 

presència d’assignatures específiques de 

gènere s’ha reduït en 5, com a terme mitjà, 

respecte a l’Informe del 2017. Les 

universitats Autònoma de Barcelona, 

Jaume I, Pompeu Fabra i Rovira i Virgili 

compten amb plans d’estudis en els quals les 

assignatures específiques de gènere tenen 

un pes més gran.

Com mostra el gràfic 1a, el pes de les 

assignatures optatives respecte del total 

d’assignatures de gènere, optatives i 

obligatòries, en els estudis de grau és 

equilibrat per al conjunt de les universitats 

(amb una mitjana de 49 %). Malgrat això, 

persisteix un enfocament restrictiu que, si 

bé promou la formació en gènere en els 

continguts, els plantejaments i les 

metodologies, presenta limitacions que ja 

van ser anotades en l’informe de Verge i 

Cabruja (2017: 16): formació aliena a la 

resta del currículum, convivència amb la 

ceguesa al gènere de la resta 

d’assignatures del pla d’estudis i canvi 

reduït en la cultura organitzativa i de 

gestió de les universitats. 

De l’anàlisi de les dades aportades 

s’aprecia, respecte de l’Informe del 2017, 

l’oferta addicional en l’espai de la Xarxa 

Vives d’un programa de grau especialitzat 
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% graus amb assignatures en gènere

Graus amb assignatures específiques en gènere

Graus

ND = informació no disponible

en gènere (UAB, 2018), com també un mòdul (minor) especialitzat (UPF, 2018) 

(vegeu quadre 2). Aquesta segona estratègia ofereix formació de gènere 

complementària (acadèmica i professional) a estudiantat de tots els graus (UAB), 

del grau de Dret (UdL), de graus de Ciències Socials i Humanitats (UAB) i de graus 

vinculats a les Ciències Socials, Jurídiques i Humanitats (UPF). Els minors 

promouen la incorporació de temàtiques que amb enfocament de gènere 

apareixen excloses dels plans d’estudi, però la limitació principal d’aquests 

resideix en què només arriba a les disciplines i els estudis a què complementen, 

excepte en el cas de la UAB, en què s’ofereix a l’estudiantat de tots els graus. 
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2.2. El gènere en els estudis de postgrau

UAB
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere (2018). Facultat de Filosofia i Lletres

Minor en Estudis de Gènere (2012). Facultat de Filosofia i Lletres

UdL Minor en Gènere i Dret. Facultat de Dret i Economia en col·laboració amb el Centre d’Igualtat 
d’Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera

UPF Minor en estudis de gènere (2018). Unitat d’Igualtat conjuntament amb els Facultats

Quadre 2. Programes de grau especialitzats en estudis de gènere

Els estudis de postgrau i màster de les universitats analitzades reprodueixen el 

model descrit per als estudis de grau. En el conjunt, no integren assignatures de 

gènere en els plans d’estudi, encara que l’oferta d’assignatures optatives de 

gènere, novament, assumeix un pes més gran. El gràfic 2a mostra que un 7 % dels 

postgraus que s’imparteixen en les universitats de la Xarxa Vives per a les quals 
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Gràfic 2a. Assignatures de gènere en el currículum de postgrau

% postgraus amb assignatures en gènere

Postgraus amb assignatures específiques en gènere

Postgraus

ND = informació no disponible
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Gràfic 2b. Assignatures de gènere en el currículum de postgrau segons tipus

% Assignatures en gènere optatives respecte a assignatures en gènere obligatòries i optatives
Assignatures obligatòries en gènere Assignatures optatives en gènere

ND = informació no disponible

es disposa de dades inclouen 

assignatures específiques de gènere i 

que el pes de les assignatures 

optatives de gènere en postgraus 

supera el de les assignatures 

obligatòries (54 %). Respecte de 

l’Informe del 2017, el percentatge de 

postgraus que inclouen assignatures 

de gènere específiques no ha variat 

mentre que, com ocorria amb l’oferta 

de graus, s’aprecia un increment 

notable d’assignatures obligatòries 

de gènere respecte de les optatives 

passant el pes d’aquestes últimes d’un 

68 % a un 54 %.

Si bé la presència d’estudis de grau 

especialitzats en gènere és 

excepcional en l’oferta d’estudis de 

les universitats de la Xarxa Vives, 

l’oferta d’estudis de postgrau i màster 

està present en el 55 % de les 

universitats que participen en aquest 

informe (gràfic 2b). Respecte de 

l’Informe del 2017, s’ha sumat l’oferta 

d’un programa de tercer cicle 

especialitzat en gènere.
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UA (P) Experta o expert en violència de gènere: un enfocament interdisciplinari (2019). Institut Universitari d’Estudis de Gènere*

UAB

(P) Màster en Gènere i Comunicació (2014). Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura*

(R) Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (2008). Facultat de Geografia i Història (UB)

(P) Postgrau en Gènere i Igualtat (2001). Departament de Ciència Política i de Dret Públic*

(P) Postgrau en Violències Masclistes (2014). Departament de Ciència Política i de Dret Públic*

(P) Postgrau en Gènere i Comunicació (2017). Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura*

UB

(R) Màster Propi o Diploma de Postgrau vinculat en Estudis de la Diferència Sexual. DUODA Centre de Recerca UB*

(R) Màster interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (2008). Facultat de Geografia i Història(1)

(R) Diploma de Postgrau en Polítiques d’Igualtat de Gènere en la Gestió Pública (2019). Facultat de Dret*

(R) Diploma de Postgrau en Atenció Psicològica i Acció Comunitària, Feminismes i LGTBI (2020). Facultat de Psicologia *

UdG (R) Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (2008). Facultat de Geografia i Història (UB)

UIB

(P) Experta Universitària o Expert Universitari en Actualització en Estudis de Gènere i la seua Aplicació als Àmbits Socials (2012). 
Departament de Psicologia. 

(P) Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere (2009). Departament de Psicologia.

UJI
(P) Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat (2006). Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

(R) Màster en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (2010). Facultat de Ciències Humanes i Socials

UdL (R, P) Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat (2015). Facultat de Dret, Economia i Turisme(2)

UMH
(P) Postgrau en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat (2007). Conjunt UMH/UJI

(P) Especialista Universitari en Masculinitats, Gènere i Igualtat (2020). Departament Ciències Socials i Humanes*

URV (R, P) Màster interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (2008). Facultat de Geografia i Història (UB)

UV
(R, P) Màster Universitari oficial en Gènere i Polítiques d’Igualtat (2006). Institut Universitari d’Estudis de les Dones

(P) Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere (2013). Facultat de Dret. 

UVIc-UCC

(P) Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament (2012). Associació Cooperació i la Càtedra UNESCO de Dones, 
Desenvolupament i Cultures*

(R, P) Màster interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (2008). Facultat de Geografia i Història (UB)

Quadre 3. Programes de tercer cicle especialitzats en gènere (màster i postgraus)

(R) Investigació; (P) Professionalitzador; *Títol propi
(1) Impulsa l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG). Participen la Universitat de Barcelona (coordinadora), la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat de 
Lleida i la Universitat Pompeu Fabra.
(2) L’actual Màster en Estudis de Gènere té un antecedent, el Màster d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones en l’Àmbit Rural, la primera edició del qual va ser 
l’any 2005-06 i que va ser oficial a partir del curs 2008-09.
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2.3. El gènere en els estudis de doctorat

Mentre que en l’Informe del 2017 el 56 % de les universitats que van participar 

impartien un programa de doctorat especialitzat en gènere, en aquest ho fan el 

45 % (nou universitats). Aquest nombre de programes de doctorat representa un 

2 % del conjunt d’oferta de programes de doctorats impartits per les universitats 

de la Xarxa Vives.

Quadre 4. Programes de doctorat especialitzats en gènere

 UA Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere (2015). 
Institut Universitari d’Investigació de Gènere

UAB
Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i 
Polítiques (2014). 
Diversos departaments de la UAB en col·laboració amb UB, UdG, URV 
i UVic-UCC

UB Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats 
i Polítiques.

UdG Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i 
Polítiques.

UIB Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere (2014). 
Doctorat Interuniversitari coordinat per la UAM

UJI Estudis interdisciplinaris de gènere (2014). 
Facultat de Ciències Humanes i Socials

URV
Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i 
Polítiques. 
Facultat de Ciències Socials i Jurídiques (2015)

UV Doctorat en Estudis de Gènere i Polítiques d’Igualtat (2013)

UVIC-UCC
Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i 
Polítiques (2010). 
Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere
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Gràfic 3. Programes de tercer cicle especialitzats en gènere

Nre. de programes de doctorat especialitzats en gènere
Nre. de programes de doctorat

Total 2021
Total 2017 9

9



3. TRANSVERSALITZACIÓ DE LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA 

DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA



25

3. TRANSVERSALITZACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Amb freqüència, el gender mainstreaming és qüestionat per l’absència de 

pràctiques que facen efectiu el seu plantejament teòric. Marta Lamas (2007) va 

assenyalar que aquesta absència no respon tant a la complexitat d’implementar 

la transversalització de gènere, sinó a la dificultat per comprendre què significa 

integrar la perspectiva de gènere. Un dels àmbits que evidencia la situació 

descrita és la docència universitària, la qual cosa ha esdevingut en el 

desenvolupament tardà i la integració de l’enfocament transversal de gènere en 

aquest àmbit del quefer universitari. 

La transversalització (o mainstreaming) de gènere aborda la desigualtat entre 

dones i homes des d’un enfocament integral. Aquesta perspectiva implica, en 

sentit general, no limitar els esforços de promoció de la igualtat a l’adopció de 

mesures específiques a favor de les dones, sinó mobilitzar totes les 

mesures i polítiques amb el propòsit d’aconseguir la igualtat, tenint 

en compte de manera activa i oberta en l’etapa planificadora els 

possibles efectes respecte de les situacions respectives d’homes i 

dones (Comissió Europea, 1996). En conseqüència, la 

transversalització de la perspectiva de gènere en la docència 

universitària remet a l’anàlisi integral de la manera en què dissenyem 

el procés d’ensenyament-aprenentatge de les nostres assignatures a 

fi de planificar actuacions dirigides a ometre possibles biaixos de 
gènere en cadascun dels seus elements (competències, resultats 

d’aprenentatge, objectius, continguts, avaluació, mètodes i metodologies 

docents i recursos docents) i dimensions (currículum formal i currículum ocult).

María Mena i col·laboradores assenyalen que incloure la perspectiva de gènere 

en els continguts i en les metodologies docents ofereix la possibilitat de (2019: 

595): 1) reflexionar de manera crítica des de la mateixa experiència i posició 

sobre les relacions de gènere del context; 2) repensar les pràctiques docents per 

a esdevenir subjectes actius de canvi i transformar les relacions de gènere; 3) 

generar un impacte en l’aprenentatge des del punt de vista subjectiu, 

professional i institucional; i 4) transformar les relacions pedagògiques a l’aula, 

corresponsabilitzar-se de l’aprenentatge i coconstruir el coneixement. 

En aquest apartat es presenta l’estat sobre el desenvolupament de la política 

transversal de gènere en la formació que ofereixen les universitats de la Xarxa 

Vives i recorre cadascun dels elements sobre els quals dissenyem el procés 

d’ensenyament-aprenentatge.

3.1 Competències de gènere en els estudis de grau

La creació de l’Àrea d’Educació Europea va introduir un canvi de paradigma: el 

model educatiu centrat en l’ensenyament donava pas al model educatiu centrat 

en l’aprenentatge per competències (Tuning, 2003). Les competències, com a 

concepte, s’entenen des d’un enfocament integrador que considera les capacitats 

mitjançant una combinació d’atributs per a l’acompliment en el procés educatiu 

(Aránguiz i Rivera, 2012: 68). Les competències transversals s’identifiquen com els 

elements compartits que poden ser comuns a qualsevol titulació, que fomenten 

la transparència dels perfils professionals i acadèmics, orienten els resultats 

d’aprenentatge i promouen la definició dels objectius de les titulacions d’acord 

amb les necessitats identificades en la societat (Aránguiz i Rivera, 2012: 68). La 

«Amb freqüència, el 
gender mainstreaming 
és qüestionat per 
l’absència de pràctiques 
que facen efectiu el seu 
plantejament teòric»
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competència de gènere s’adscriuria a les definides com transversals i ha d’orientar-se 

al desenvolupament d’un raonament crític i un compromís social amb la pluralitat 

i la diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets 

fonamentals, a la igualtat de dones i homes i a la no discriminació (AQU, 2019: 30). 

La taula 1 arreplega la presència de la competència de gènere inclosa en la 

formació de grau que ofereixen les universitats de la Xarxa Vives. La política 

universitària, en el 85 % de les universitats (17 de les 20 universitats participants 

a l’estudi), ha inclòs la competència de gènere en els plans d’estudi de grau, si bé 

només el 31 % de les universitats l’han introduïda com una competència comuna 

a tots els graus que s’imparteixen en les universitats.

3.2 Perspectiva de gènere en el disseny del 
procés d’ensenyament-aprenentatge

Si bé preveure la competència de gènere en els plans d’estudi és un element 

central, la inclusió no garanteix que la perspectiva de gènere siga prevista en el 

conjunt dels elements sobre els quals es dissenya el procés d’ensenyament-

aprenentatge. Així, entre les universitats que sí que arrepleguen la competència 

de gènere en tots els plans d’estudis de grau, cap té indicacions per a la 

consideració de la perspectiva de gènere en la totalitat dels components del 

procés d’ensenyament-aprenentatge. 

La taula 2 mostra com algunes universitats que no compten amb una 

competència de gènere sí que han inclòs en la política d’estudis recomanacions 

per a la inclusió de la perspectiva de gènere en els elements que conformen el 

disseny d’una assignatura. De la mateixa manera, el fet que al qüestionari es 

preguntara per la consideració de ‘recomanacions’ per a la inclusió de la 

perspectiva de gènere en els diversos elements no garanteix que aquesta siga 

una realitat en la pràctica del personal docent.

La taula d’indicadors d’aquesta dimensió mostra una elevada incoherència en el 

procés d’inclusió de la perspectiva de gènere que pot explicar-se pel 

desconeixement que acompanya aquesta pràctica, com també el primerenc 

desenvolupament en la docència universitària. Així, hi ha universitats que 

promouen la inclusió de la perspectiva de gènere en els objectius de 

l’assignatura, però, no obstant això, no ho plantegen per als continguts (temari) 

de les assignatures. Només el 25 % de les universitats recomanen la perspectiva 

de gènere tant en els objectius com en els continguts (temari) que perpetuen la 

norma, àmpliament compartida, sobre que el contingut del curs és neutre al 

gènere (Verge et al., 2018). 

Del conjunt d’elements sobre els quals s’explorava, l’avaluació i els mètodes i les 

metodologies docents són aquells elements en els quals menys s’incideix en les 

recomanacions per a la inclusió de la perspectiva de gènere (15 % respectivament). 

Si bé tots els àmbits són rellevants, des d’un enfocament de gènere integral 

aquests adquireixen una rellevància addicional. 

El sistema d’avaluació determinarà l’expedient acadèmic de l’alumnat i, en funció 

d’això, aquest tindrà accés, o quedarà exclòs, a recursos escassos (beques, accés 

o promoció en carreres professionals…). Pel caràcter suposadament objectiu i 

UAO CEU Comuna als graus

UA Alguns graus

UdA Alguns graus

UAB Comuna als graus

UB Alguns graus

UdG Alguns graus

UIB Alguns graus

UIC Alguns graus

UJI Alguns graus

UdL Comuna als graus

UMH Alguns graus

UOC Alguns graus

UPF Alguns graus

URL Alguns graus

URV Comuna als graus

UV Alguns graus

UVic-UCC Comuna als graus

Taula 1. Presència de la competència 
transversal de gènere en els estudis 
de grau
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neutral, és l’element que menys interès suscita en la pràctica docent. No obstant 

això, és un dels àmbits de la docència amb perspectiva de gènere que més interès 

científic ha creat. La investigació ha posat de manifest múltiples biaixos de 

gènere i hi subratlla no només que aquests s’introdueixen en els tipus d’avaluació 

aplicats, sinó també en els continguts (Ellis et al., 2008; Figueiras et al., 1998; 

Hanna, 1996; McCullought, 2004; Salvador i Salvador, 1994; Torres-Guigarro i 

Bengoechea, 2016; Wilson et al., 2017). Mercedes Bengoechea (2014: 33) anota 

que incorporar la perspectiva de gènere en el sistema d’avaluació universitari 

«no significa introduir biaixos favorables a les alumnes, sinó plena consciència de 

no caure en possibles biaixos que afavorisquen els homes». Aquests biaixos de 

gènere també s’han identificat en els processos d’avaluació aplicats a l’avaluació 

de l’activitat del professorat (ASA, 2019).

D’altra banda, preveure la perspectiva de gènere en els mètodes i la metodologia 

docent comporta atendre la dimensió del currículum ocult des de la pedagogia 

feminista, la posada en pràctica de la qual promou (Henderson, 2015; Mena et al., 
2019) la ruptura de la jerarquia entre els rols docents-estudiantat a l’aula; 

l’intercanvi i l’anàlisi col·lectiva de l’experiència personal en un context d’igualtat 

com a font d’aprenentatge i l’atenció a la cura en la docència que ens porta a la 

consideració de les característiques i les necessitats educatives múltiples de 

l’aprenentatge, en coherència amb el plantejament de l’educació inclusiva.

COMPONENTS DEL DISSENY DE PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

Objectius Continguts Avaluació M. organitz. M. docents Bibliografia

UAO CEU No Sí No Sí Sí Sí

UA Sí Sí Sí Sí Sí No

UdA Sí No No No No No

UAB Sí Sí No No No Sí

UB Sí Sí Sí No No No

UdG Sí Sí No No No No

UIB Sí No No No No No

UIC Sí No No No No Sí

UJI No No No No No Sí

UOC Sí Sí Sí Sí Sí No

UPV No No No No No Sí

URL No No No No No Sí

Taula 2. Instruccions específiques perquè les guies docents incloguen la PG

«Preveure la 
perspectiva de 
gènere en els 
mètodes i la 
metodologia 
docent comporta 
atendre la 
dimensió del 
currículum ocult 
des de la 
pedagogia 
feminista»
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Els indicadors diagnòstics de perspectiva de gènere en la docència universitària 

mostrats en el segon i tercer apartat d’aquest informe reflecteixen el treball 

desenvolupat per les unitats d’igualtat que, a través dels plans d’igualtat, 

implementen l’enfocament dual en la promoció del principi d’igualtat entre dones 

i homes en la política d’estudis. En aquest apartat, es mostren els indicadors que 

reflecteixen l’activitat de les unitats d’igualtat en la promoció del gènere en el 

catàleg d’estudis universitaris, transversalització de la perspectiva de gènere en 

la docència universitària, formació del personal docent en perspectiva de gènere, 

innovació docent en gènere i el seu reconeixement. Aquests indicadors es 

complementen amb la presentació d’indicadors relatius als processos 

d’acompanyament acadèmic i orientació professional, particularment a les 

alumnes. Aquests àmbits, en sentit estricte, no estan previstos en els plans 

d’estudi. No obstant això, la literatura científica ha posat de manifest els biaixos 

de gènere inherents a aquests processos, per la qual cosa cada vegada és més 

freqüent identificar en els plans d’igualtat accions específiques en aquest àmbit.

4.1 Perspectiva de gènere en la docència 
universitària a través dels plans d’igualtat

La pràctica totalitat de les universitats que han participat en el diagnòstic 

promouen el principi d’igualtat entre dones i homes en la formació universitària, 

fonamentalment a través dels seus plans d’igualtat. El 55 % de les universitats 

han inclòs més de 5 accions en els plans d’igualtat i el 35 % cinc o un nombre 

menor d’accions.

UAO CEU
UA
UdA
UAB
UB

UCH CEU 
UdG
UIB
UIC
UJI
UdL
UMH
UOC
UPC
UPV
UPF
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Gràfic 4. Nombre d’accions desenvolupades en la promoció de la docència universitària 
amb perspectiva de gènere

No recollides en el Pla d’Igualtat vigent
Recollides en el Pla d’Igualtat vigent

NS=No Sap
* La Universitat d’Andorra està dissenyant 
el seu primer Pla d’Igualtat.
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Si bé els plans d’igualtat són l’eina que tenen les universitats per a canalitzar 

l’agenda de gènere en la docència universitària, el 50 % de les universitats han 

realitzat accions relacionades amb la incorporació de la perspectiva de gènere en 

la docència universitària no recollides en els plans d’igualtat. Així mateix, el 40 % 

de les universitats han impulsat accions d’aquesta naturalesa tant dins com fora 

del pla d’igualtat. Aquest indicador suggereix que està sorgint la necessitat de 

cobrir accions específiques en l’àmbit de la docència universitària amb 

perspectiva de gènere. 

La naturalesa de les accions incloses en els plans d’igualtat dirigides a promoure 

el principi d’igualtat entre dones i homes des de la docència universitària és 

diversa, la qual cosa mostra la complexitat de la tasca. Si bé cada universitat 

dissenya les seues accions en funció del seu context i d’una situació singular, les 

accions es poden estructurar segons la seua naturalesa en accions de 

sensibilització i promoció, seguiment i avaluació, formació i innovació docent, 

provisió de recursos i reconeixement (vegeu el quadre 5). La relació completa de 

les accions sobre les quals han informat les unitats d’igualtat apareixen recollides 

en el quadre 6.

Quadre 5. Accions incloses en els plans d’igualtat en matèria de docència universitària amb perspectiva de gènere segons la seua naturalesa 
(exemples)

Continua

NATURALESA 
DE LES ACCIONS ACCIONS INCLOSES EN ELS PLANS D’IGUALTAT

Sensibilització 
i promoció

Difondre les guies d’exemples sobre com incorporar les competències generals de la universitat

Incloure en l’aplicació informàtica de les guies docents informació relativa a la incorporació de la perspectiva de gènere

Difusió de les guies sobre incorporació de la perspectiva de gènere a la docència per branques de coneixement i participació activa en la redacció de 
les noves guies

Generar i posar a l’abast de l’alumnat una base de dades sobre la formació relacionada amb la perspectiva de gènere que ofereix la universitat

Visibilització de la perspectiva de gènere en les guies docents i en els materials que es troben disponibles en l’aula virtual mitjançant la creació d’un 
reconeixement atorgat per la universitat

Incorporar en cada facultat o escola una assignatura optativa de caràcter transversal sobre igualtat entre homes i dones en la matèria competències 
transversals i professionals en els estudis de grau

Incloure a la guia de la memòria de TF elements que garantitzen la incorporació de la perspectiva de gènere en la realització de la recerca

Designació de coordinadora per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència

Seguiment 
i avaluació

Incloure en les comissions de grau una persona experta en estudis de gènere de l’àrea de coneixement corresponent

Programar la revisió de totes les memòries dels plans d’estudis de grau

Demanar als caps d’estudis un informe anual des del Vicerectorat d’Igualtat sobre l’estat de la incorporació de la perspectiva de gènere a les diferents 
titulacions

Dissenyar una eina per a garantir el criteri de perspectiva de gènere en el disseny d’assignatures

Establir eines per tal de monitorar el grau de transversalització de la perspectiva de gènere en les titulacions universitàries

Incorporació de la perspectiva de gènere als sistemes interns de garantia de qualitat.
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NATURALESA 
DE LES ACCIONS ACCIONS INCLOSES EN ELS PLANS D’IGUALTAT

Formació i 
innovació docent

Formació al PDI en perspectiva de gènere

Mantenir com a línia prioritària la introducció de la perspectiva de gènere en la docència en la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora 
de la qualitat docent de la universitat

Promoure una xarxa de recerca transversal que aplegui l’expertesa multidisciplinària de la universitat en l’àmbit de la igualtat, la diversitat sexual i la 
perspectiva de gènere

Pla de formació en gènere

Implementar cursos de formació sobre la introducció de la perspectiva de gènere en la docència

Inclusió de la transversalitat de la igualtat en la formació docent del PDI i del personal d’investigació

Incorporar la perspectiva de gènere en la docència i en els cursos realitzats en aquesta matèria com a criteris puntuables en els autoinformes per a 
sol·licitar els trams de docència

Estudiar la viabilitat d’incorporar una pregunta en les enquestes d’avaluació del professorat que respon l’alumnat per valorar el grau d’introducció de la 
perspectiva de gènere en l’assignatura

Oferir formació al professorat per tal que incorpore la perspectiva de gènere en els seues assignatures

Provisió de recursos

Crear materials docents ajustats als principis de la Llei d’igualtat

Dissenyar una eina per a garantir el criteri de perspectiva de gènere en el procés de producció i selecció dels recursos d’aprenentatge (RA) 

Dissenyar una eina per a garantir el criteri de perspectiva de gènere en el procés d’autoria dels continguts

Identificar i difondre recursos per assolir el resultat d’aprenentatge R1 (Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per 
raó de gènere i comprendre’n les causes) de la competència CT7 (Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com 
a professional) adreçats tant a l’estudiantat de grau i màster com al PDI

Elaboració de recomanacions genèriques pel conjunt del professorat per a facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere

Reconeixement

Publicar una convocatòria de premis per a reconèixer els treballs de fi de grau i treballs de fi de màster que incorporen la perspectiva de gènere o 
desenvolupe estudis de gènere

Creació del Premi al professorat destacat en la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència

Promoure actes de reconeixement (premis, beques) de recerques i activitats docents que integren una perspectiva de gènere

Incentivar l’elaboració de materials docents amb perspectiva de gènere

Incentivar i premiar l’elaboració i publicació de materials docents

Finançament de projectes d’innovació docent sobre perspectiva de gènere en la docència

Reconeixement o distinció a professores i professors que incloguen la perspectiva de gènere en la docència

4. PROMOCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
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Quadre 6. Accions desenvolupades en la promoció de la docència universitària amb perspectiva de gènere previstes en els plans d’igualtat 
per universitat

UAO CEU 1. Formació al PDI en perspectiva de gènere

UA

1. Realitzar un informe diagnòstic de la transversalització de la perspectiva de gènere en els títols de grau implementats en la Universitat d’Alacant

2. Incloure en els plans d’estudi de les titulacions que habiliten per a la docència en els nivells educatius d’infantil, primària, secundària i batxillerat 
formació específica en matèria d’igualtat de gènere

3. Impulsar el disseny de guies docents d’assignatures de títols de grau de la UA amb perspectiva de gènere

4. Mantenir actualitzat un portal web de recursos docents amb perspectiva de gènere

5. Publicar una convocatòria de premis per a reconèixer l’elaboració de materials i recursos docents amb perspectiva de gènere

6. Publicar una convocatòria de premis per a reconèixer els treballs de fi de grau i els treballs de fi de màster que incorporen la perspectiva de gènere o 
desenvolupe estudis de gènere

7. Incloure en les comissions de grau una persona experta en estudis de gènere de l’àrea de coneixement corresponent

8. Impulsar la figura de dinamitzador/a de centre com a element promotor en la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació universitària

9. Incloure en el pla de formació del PDI formació dirigida a la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència universitària

UAB

1. Impulsar la incorporació de la competència general de la UAB de gènere en totes les memòries de grau

1.1 Programar la revisió de totes les memòries dels plans d’estudis de grau

1.2 Difondre les guies d’exemples sobre com incorporar les competències generals de la UAB

1.3 Incloure en l’aplicació informàtica de les guies docents informació relativa a la incorporació de la perspectiva de gènere

1.4 Incorporar la perspectiva de gènere en el Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la UAB i dels centres docents

2. Fer seguiment de la incorporació de la competència general de la UAB de gènere en els plans d’estudis de grau

2.1 Fer seguiment del pla de revisió dels plans d’estudis de grau 

2.2 Publicar el grau d’incorporació de la perspectiva de gènere en els plans d’estudi a través del buidatge de l’aplicació informàtica de les guies 
docents

2.3 Analitzar la percepció de l’alumnat sobre el grau d’incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis a través dels òrgans de participació en 
els centres docents

2.4 Fer una enquesta a l’alumnat per a valorar aspectes sobre la igualtat a l’aula i en la pràctica docent

3. Oferir recursos i formació de suport al professorat per a incorporar la perspectiva de gènere i LGBTIQ en la docència.

3.1 Mantenir com a línia prioritària la introducció de la perspectiva de gènere en la docència en la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i 
millora de la qualitat docent de la UAB

Continua
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UAB

3.2 Crear una xarxa interdisciplinària per a facilitar l’intercanvi de metodologies, pràctiques i estratègies per a incorporar la perspectiva de gènere 
en la docència

3.3 Elaborar un banc de recursos (web) de bibliografia i material docent produït per dones segons disciplines i àmbit de coneixement

3.4 Oferir formació al PDI sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i LGBTIQ en el contingut de la docència i les metodologies docents

1. Publicació de la convocatòria dels Premis per a el reconeixement dels millors treballs de fi de grau i treballs de fi de màster amb perspectiva de 
gènere 

2. Inclusió en el Pla de formació del PDI de cursos per la incorporació de la perspectiva de gènere en els seves assignatures

3. Inclusió en el Pla de formació del PDI de cursos per promoure la perspectiva de gènere en la recerca

4. Crear materials docents ajustats als principis de la Llei d’igualtat

UB 5. Elaboració de recomanacions genèriques pel conjunt del professorat per a facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere

6. Realització de l’estudi per veure el grau d’incorporació de la perspectiva de gènere en els Plans docents i les assignatures de grau

7. Difusió i foment de la utilització de les Guies de la Xarxa Vives  per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

8. Estudi de la viabilitat d’incorporar una pregunta en les enquestes d’avaluació del professorat que respon l’alumnat per valorar el grau d’introducció de 
la perspectiva de gènere en l’assignatura

9. Mantenir actualitzat un portal web de Recursos per una docència amb perspectiva de gènere

UdG

1. Generar i posar a l’abast de l’alumnat una base de dades sobre la formació relacionada amb la perspectiva de gènere que ofereix la UdG

2. Generar, mantenir i fer pública una base de dades sobre grups i projectes de recerca i PDI especialitzat en la perspectiva de gènere

3. Potenciar la difusió de les activitats de recerca i docents que integren una perspectiva de gènere

4. Promoure actes de reconeixement (premis, beques) de recerques i activitats docents que integren una perspectiva de gènere

5. Promoure la perspectiva de gènere com una competència transversal als diversos estudis oferits en la UdG

6. Formació del PDI. Cursos virtuals de perspectiva de gènere a la docència

7. Creació de la Xarxa d’Innovació Docent

8. Aules Obertes a la Perspectiva de Gènere a la UdG. El PDI obre les seves classes presencials a tota la comunitat universitària interessada durant una 
sessió amb motiu del 8M i del 25 N

1. Garantir la presència de competències de gènere en els plans d’estudis

UIB 1.1 Adoptar les mesures necessàries perquè s’incloguen competències en matèria d’igualtat en els plans d’estudi dels diversos ensenyaments (Llei 
2016)

1.2 Promoure la inclusió de competències sobre la salut de les dones i sobre l’enfocament de gènere en els plans d’estudi dels ensenyaments de grau 
de l’àmbit sanitari, els graus de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia (Llei 2016)

Continua
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UIB

1.3 Afavorir i potenciar la inclusió de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de coneixement, en assignatures extracurriculars, seminaris i cursos 
d’estiu

2. Crear materials docents ajustats als principis de la Llei d’igualtat

2.1 Incentivar l’elaboració de materials docents amb perspectiva de gènere

2.2 Afavorir que en tots els estudis s’incloguen, des d’una perspectiva històrica,  dones per cada àrea o disciplina perquè es vegen les dificultats i 
obstacles en què es van trobar i la seua importància

UIC
1. Revisió i millora de les guies docents

2. Pla de formació en gènere

UJI

1. Implementar cursos de formació sobre la introducció de la perspectiva de gènere en la docència.

2. Incentivar que el PDI elabore materials docents que incorporen la perspectiva de gènere mitjançant una convocatòria d’ajudes per a l’elaboració de 
materials docents amb perspectiva de gènere

3. Elaborar un sistema d’indicadors que permeta identificar la perspectiva de gènere en els programes docents

4. Difondre guies per a l’elaboració de materials docents amb perspectiva de gènere

5. Visibilització de la perspectiva de gènere en les guies docents i en els materials que es troben disponibles en l’aula virtual mitjançant la creació d’un 
reconeixement atorgat per l’UJI

UdL Eix: Foment d’una cultura d’igualtat i de la PG en l’activitat universitària (docència, recerca i gestió) (11 accions)

UMH

1. Incorporar en cada facultat o escola una assignatura optativa de caràcter transversal sobre igualtat entre homes i dones en la matèria competències 
transversals i professionals en els estudis de grau

2. Incorporar continguts específics en matèria d’igualtat entre homes i dones en estudis de grau i postgrau, i incentivar-ne l’execució

3. Promoure l’ús no sexista del llenguatge en les guies docents dels estudis de grau i postgrau i proposar-ne la incorporació en el sistema d’indicadors 
del Pla de Qualitat

4. Incentivar i premiar l’elaboració i publicació de materials docents realitzats des d’una perspectiva de gènere mitjançant accions específiques

5. Promoure l’oferta de títols propis específics en matèria d’igualtat entre homes i dones

6. Oferir activitats extracurriculars, cursos d’estiu, cursos d’hivern i seminaris sobre la temàtica de la igualtat entre homes i dones

7. Promoure la participació de la comunitat universitària en les activitats recollides en l’acció anterior

UOC

1. Dissenyar una eina per a garantir el criteri de perspectiva de gènere en el disseny d’assignatures

2. Dissenyar una eina per a garantir el criteri de perspectiva de gènere en el procés d’autoria dels continguts

3. Dissenyar una eina per a garantir el criteri de perspectiva de gènere en el procés de producció i selecció dels recursos d’aprenentatge (RA)

4. Elaborar un recull dels RA de producció pròpia que aborden la temàtica de gènere, dones, feminismes, sexualitats

5. Oferir l’opció de locució femenina en els materials multiformat

Continua
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UOC

6. Coordinar amb els estudis i centres l’elaboració d’una proposta d’oferta docent en estudis de gènere que servisca com a punt de partida

7. Incloure en la guia de la memòria de TF elements que garantisquen la incorporació de la perspectiva de gènere en la realització de la recerca

8. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i realització de les pràctiques que du a terme l’estudiantat tant en empreses com en organitzacions

9. Detectar quins programes treballen aquesta competència transversal, o quins tenen la potencialitat d’incorporar-la

10. Incorporar el compromís ètic i global com a competència transversal en totes les memòries de les noves titulacions del curs 2021-2022 i següents

11. Oferir als PRA l’assignatura Compromís Ètic i Global en les Aules UOC

12. Incorporar les guies de llenguatge escrit i audiovisual no sexista en les sessions de benvinguda i formacions inicials PRA i PDC

13. Incorporar l’ús no sexista del llenguatge en tots els literals del campus

14. Generar un recurs de sensibilització adreçat a estudiants sobre la incorporació de la igualtat de gènere com a valor en el procés d’aprenentatge

15. Generar un recurs de tutoria com a part del procés d’acollida a l’estudiantat per a tractar qüestions relacionades amb igualtat de gènere en l’entorn 
virtual de la UOC

16. Generar un protocol que oferisca orientacions al professorat (PRA i PDC) sobre com gestionar potencials conflictes en l’aula amb relació a la 
implementació de la perspectiva de gènere en la docència

17. Fer formació en PRA sobre perspectiva de gènere en els aspectes específics per a incorporar la perspectiva de gènere en la docència

18. Fer formació específica en PDC: Endinsa’t en la igualtat de gènere

19. Realitzar accions de formació als PRA i PDC per a donar a conèixer les guies per a una docència amb perspectiva de gènere de la Xarxa Vives per 
l’ús i la implementació

20. Realitzar jornades d’intercanvi d’experiències i generació de bones pràctiques entre PRA sobre docència amb perspectiva de gènere

21. Coordinar amb els estudis i centres l’elaboració d’una proposta que servisca com a punt de partida 

22. Fer un estudi de mercat i anàlisi de viabilitat

23. Validar la proposta final i la implementació

24. Crear material promocional de graus i màsters que trenquen rols de gènere sota un criteri d’equitat

25. Promoure temàtiques amb perspectiva de gènere en les línies de treball TF

26. Identificar i visibilitzar referents femenins i masculins que trenquen amb la segregació horitzontal en els estudis

27. Fomentar el protagonisme de dones científiques d’àmbits tradicionalment masculinitzats com a agents actives de canvi

UPC
1. Pla pilot Gènere i Docència

2. Finançament de projectes d’innovació docent sobre perspectiva de gènere a la docència

Continua
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UPC

3. Formació al PDI (diverses formacions)

4. Nova competència de gènere

5. Designació de coordinadora per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència

UPV 1. Inclusió de la transversalitat de la igualtat en la formació docent del PDI i del personal d’investigació

UPF

1. Incorporació en tots els plans d’estudi, tant de grau com de postgrau, d’una competència transversal de dimensió de gènere que es traduïsca en 
continguts i resultats d’aprenentatge concrets en diferents assignatures seguint les recomanacions d’AQU Catalunya

2. Creació d’un mínor en estudis de gènere

3. Incentivar les pràctiques curriculars i l’aprenentatge-servei en l’àmbit de la igualtat de gènere i la diversitat sexual

4. Dissenyar els materials de promoció de les titulacions de grau i postgrau, incloent-hi les campanyes, de manera que combaten els estereotips de 
gènere en l’elecció d’estudis universitaris i utilitzen un llenguatge inclusiu

5. Incorporar la perspectiva de gènere en la docència i en els cursos realitzats en aquesta matèria com a criteris puntuables en els autoinformes per a 
sol·licitar els trams de docència

6. Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes de recerca i en les activitats de transferència dels grups de recerca

URL

1. Analitzar l’oferta formativa de la URL en matèria d’igualtat de gènere i promoure l’increment de la transversalitat d’aquesta oferta en els diferents 
camps de coneixement en la verificació i acreditació de les noves propostes de titulacions

2. Estudiar la viabilitat d’incorporar una pregunta en les enquestes d’avaluació del professorat que respon l’alumnat per a valorar el grau d’introducció 
de la perspectiva de gènere en l’assignatura

3. Establir un procediment de comunicació entre l’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats i els grups de recerca dels diferents centres i facultats que 
treballen temes de gènere per a facilitar el compartiment de coneixement

URV

1. Promoure assignatures específiques d’igualtat de gènere

2. Promoure temes específics d’igualtat de gènere dins d’assignatures

3. Oferir assignatures optatives per a tots els graus del mateix centre

4. Oferir assignatures transversals per a tots els ensenyaments

5. Mantenir i promoure la docència de màster en els programes que hi ha amb perspectiva de gènere

6. Utilitzar el llenguatge inclusiu

7. Fomentar la utilització de les guies de la Xarxa Vives sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència 

8. Promoure la revisió de les guies docents per a incorporar-hi la perspectiva de gènere (l’aplicació no ha de permetre biaix i la revisió s’ha de fer tenint 
en compte la perspectiva de gènere)

9. Promoure l’elaboració de materials docents que incorporen la perspectiva de gènere

10. Reconeixement o distinció a professores i professors que incloguen la perspectiva de gènere en la docència 

11. Dissenyar i implementar cursos de formació (dirigits al PDI i PAS) sobre la introducció de la perspectiva de gènere i feminista en la docència

Continua

4. PROMOCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
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URV

12. Identificar i difondre recursos per assolir el resultat d’aprenentatge R1 de la competència CT7 adreçats tant a l’estudiantat de grau i màster com al 
PDI

13. Promoure l’oferta de cursos i conferències que incloguen la perspectiva de gènere en tots els camps del coneixement

14. Dissenyar i implementar estudis de gènere en la URV 

15. Mantenir i promoure la docència i la recerca de gènere en els màsters i programes de doctorat de la URV o en què participa la URV

UV

1. Aprovar un pla per a la transversalització de la perspectiva de gènere en totes les titulacions de la Universitat de València

2. Establir eines per tal de monitorar el grau de transversalització de la perspectiva de gènere en les titulacions universitàries

3. Incorporar la perspectiva de gènere en les guies d’introducció a la investigació: reglaments per a treballs de fi de grau i de fi de màster.

4. Potenciar l’assignatura transversal (relacions de gènere) que preparen l’estudiantat com a professionals responsables amb la igualtat

UVic-UCC

1. Anàlisi de la incorporació de la perspectiva de gènere en les assignatures de graus, postgraus, màsters i altres activitats formatives que imparteix la 
UVic-UCC

2. Elaboració de recomanacions genèriques pel conjunt del professorat per a facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere

3. Oferir formació al professorat per tal que incorpore la perspectiva de gènere en les seues assignatures

4. Potenciar que l’alumnat elabore treballs acadèmics amb perspectiva de gènere

5. Inclusió gradual de la perspectiva de gènere en els plans d’estudi de tots els graus impartits per la UVic-UCC

6. Dotació de recursos per tal de portar a terme el procés d’incorporació de la perspectiva de gènere en els plans d’estudi

7. Procurar la col·laboració de la UVic-UCC en programes formatius de caràcter interuniversitari

4. PROMOCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

4.2 Incorporació del gènere en el catàleg 
d’estudis universitaris a través dels plans igualtat

En el procés de recollida d’informació per a l’elaboració d’aquest informe, a les 

unitats d’igualtat se’ls sol·licitava que indicaren les accions que en els respectius 

plans d’igualtat remetien a la docència, fet que ha permès diferenciar entre 

accions destinades a la transversalització de la perspectiva de gènere 

(presentades en l’apartat anterior) i accions que, en el cas de ser efectives, 

produirien canvis en el catàleg dels estudis universitaris. El quadre 7 recull 

algunes d’aquestes accions.
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Impulsar la incorporació de la competència general de la UAB de gènere en totes les memòries de grau (UAB)

Promoure la perspectiva de gènere com una competència transversal en els diversos estudis oferits en la UdG (UdG)

Adoptar les mesures necessàries perquè s’incloguen competències en matèria d’igualtat en els plans d’estudi dels diversos ensenyaments (Llei 2016) (UIB)

Incorporar en cada facultat o escola una assignatura optativa de caràcter transversal sobre igualtat entre homes i dones en la matèria: Competències Transversals i 
Professionals en els estudis de grau (UMH)

Incorporar el compromís ètic i global com a competència transversal en totes les memòries de les noves titulacions del curs 2021-2022 i següents (UOC)

Coordinar amb els estudis i centres l’elaboració d’una proposta d’oferta docent en estudis de gènere que servisca com a punt de partida (UOC)

Nova competència de gènere (UPC)

Incorporació a tots els plans d’estudis, tant de grau com de postgrau, d’una competència transversal de dimensió de gènere que es traduïsca en continguts i resultats 
d’aprenentatge concrets en diferents assignatures, seguint les recomanacions d’AQU Catalunya (UPF)

Creació d’un minor en estudis de gènere (UPF)

Analitzar l’oferta formativa de la URL en matèria d’igualtat de gènere i promoure l’increment de la transversalitat d’aquesta oferta als diferents camps de coneixement en la 
verificació i acreditació de les noves propostes de titulacions (URL)

Oferir assignatures transversals per a tots els ensenyaments (URV)

Dissenyar i implementar estudis de gènere en la URV (URV)

Aprovar un pla per a la transversalització de la perspectiva de gènere en totes les titulacions de la Universitat de València (UV)

Potenciar l’assignatura transversal (Relacions de Gènere) que prepare l’estudiantat com a professionals responsables amb la igualtat (UV)

Quadre 7. Accions incloses en els plans d’igualtat amb impacte en el catàleg d’estudis universitaris (exemples)

4.3 Formació a docents en perspectiva de gènere
La perspectiva de gènere esdevé un concepte problemàtic per les confusions que 

envolten el concepte, la qual cosa en dificulta el desenvolupament pràctic 

(Bonilla, 2010: 67). Mentre que no es comprenga què és el gènere, la seua 

complexitat, com opera en l’àmbit de la subjectivitat humana, com es reprodueix 

culturalment, poc es podrà avançar en el desenvolupament d’un abordatge que 

l’incloga, assenyalava Marta Lamas (2007). La formació a docents constitueix un 

recurs ineludible per a avançar en la consideració de la perspectiva de gènere en 

la docència universitària i avançar en el principi d’igualtat entre dones a través de 

la docència universitària. 

En els últims cinc anys (2016-2020), el 70 % de les universitats tenen tant en el 

seu pla de formació continuada destinat al personal docent i investigador com en 

l’oferta d’activitats de les unitats d’igualtat o en les quals col·laboren cursos de 

formació amb perspectiva de gènere destinats al personal docent i investigador. 

La formació formal és complementada pel 50 % de les universitats amb un 

repositori o banc de recursos específic per a una docència amb perspectiva de 

gènere, eina que promou l’autoaprenentatge.

«En els últims 5 
anys, el 70% de les 
universitats de la 
Xarxa Vives 
ofereixen formació 
amb perspectiva de 
gènere destinada 
al personal docent 
i investigador»
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UA
UdA
UAB
UB

UCH CEU 
UdG
UIB
UJI
UdL
UMH
UOC
UPC
UPF
URL
URV
UV

UVic-UCC

2/2

Cursos de formació amb perspectiva de gènere

3/0

4/4

9/9

8/8

0/0

1/1

Gràfic 5. Formació amb perspectiva de gènere destinada al professorat

4/2

4/4

0/0

5/5

3/3

2/2

10/10

13/0

0/8

4/8

Pla de formació continuada (2016-2020)
Oferit o en col·laboració amb la Unitat d’Igualtat (2016-2020)
Banc de recursos sobre perspectiva de gènere en la docència

4.4 Innovació docent amb perspectiva de gènere

Actualment, en sentit general i fonamentalment a partir del canvi del paradigma 

del model educatiu que va introduir la creació de l’espai europeu d’educació 

superior, les universitats impulsen la innovació educativa a través de 

convocatòries anuals. Aquests espais ofereixen l’oportunitat de vincular línies 

d’investigació i d’innovació científica i docent amb la pràctica a l’aula. Des 

d’aquest lloc, la innovació docent facilita la posada en pràctica d’experiències que 

connecten el marc teòric en el qual se sustenta la innovació i la investigació 

educativa amb la realitat de les titulacions, assignatures i perfils professionals. 

Els projectes d’innovació docent afavoreixen la possibilitat de modificar el 

projecte d’ensenyament-aprenentatge tradicional, o tal com es desenvolupava, 

alhora que s’adapta a les necessitats de la societat. 

Innovar en projectes docents que impliquen l’operacionalització de 

competències transversals és un repte addicional i quan aquest implica el 

desenvolupament de la perspectiva de gènere en el conjunt del procés 

d’ensenyament-aprenentatge, el projecte d’innovació és addicionalment 

transformador per a la política d’estudis de la mateixa institució. El 60 % de les 
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universitats desenvolupa projectes d’innovació docent però cap universitat, 

excepte la UAB, reconeix les iniciatives docents que promouen la consideració de 

la perspectiva de gènere. A les convocatòries d’innovació docent de la UAB 

s’inclou una línia especifica per a les accions destinades a la incorporació de la 

perspectiva de gènere.

4.5 Reconeixements a la inclusió de la 
perspectiva de gènere en la docència 
universitària

Una de les novetats introduïdes en els dissenys dels plans d’estudi de grau amb la 

creació de l’espai europeu d’educació superior va ser l’exigència, per a superar el 

grau o postgrau (màster i doctorat), de cursar l’assignatura de Treball de Final de 

Grau o Treball de Final de Màster. En funció de la titulació, aquesta assignatura 

preveu entre 6 i 30 crèdits ECTS i té la tutorització de professorat de la titulació. 

La finalitat dels TFG i dels TFM és afavorir que l’alumnat integre els 

ensenyaments rebuts en els seus estudis, com també garantir l’adquisició de les 

competències pròpies del títol. Els TFG i TFM, a diferència de la resta 

d’assignatures, situen l’alumnat, en la majoria dels casos per primera vegada, en 

un entorn d’investigació o aplicació a l’àmbit professional dels perfils que 

defineix la titulació. Per això, és necessària la consideració de la perspectiva de 

gènere –en tant que competència transversal– en els TFG i TFM.

El reconeixement dels TFG i TFM que es presenten amb perspectiva de gènere 

promou l’adopció d’aquest enfocament al mateix temps que permet visibilitzar la 

UAO CEU
UA
UdA
UAB
UB

UCH CEU
UdG
UIB
UIC
UJI
UdL
UMH
UOC
UPC
UPV
UPF
URL
URV
UV

UVic-UCC

ND

19

0

0

ND

8

4

2

4

3

0

0

0

4

0

11

3

6

2

2

Gràfic 6. Innovació docent amb perspectiva de gènere

Nombre de projectes d’innovació docent amb 
PG desenvolupats pel PDI (2016-2020)

ND = Informació no disponible

«És necessària la 
consideració de 
la perspectiva de 
gènere –en tant 
que competència 
transversal– en 
els TFG i TFM»
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contribució d’aquesta perspectiva en l’àrea de coneixement de la titulació. 

Algunes universitats publiquen amb accés lliure els seus TFG i TFM i algunes 

unitats d’igualtat o instituts o centres d’investigació en gènere publiquen 

específicament aquells que es presenten amb enfocament de gènere. 

El 50 % de les universitats tenen premis que reconeixen la investigació de gènere 

en els TFG que es defensen. El finançament prové, majoritàriament, de les 

aliances que les universitats estableixen amb institucions externes (60 %). 

Només en quatre universitats el finançament d’aquest reconeixement procedeix 

de la mateixa institució. D’altra banda, el reconeixement a la investigació de 

gènere en els TFM i en doctorat el preveuen el 35 % d’universitats i, a diferència 

del reconeixement dels TFG, el finançament parteix majoritàriament de les 

universitats (71 %).

UA
UAB
UB
UIB
UJI
UdL
UPF
URV
UV

Uvic-UCC

UA
UB
UIB
UJI
UPF
URV
UV

Facultat de Filosofia i Lletres
Institut Català de les Dones
Institut Català de les Dones
Finançament extern
Unitat d’Igualtat
Institut Català de les Dones
Unitat d’Igualtat
Ajuntament de Vilaseca
Unitat d’Igualtat UV
Institut Català de les Dones

Institut Universitari d’Estudis de Gènere
Vicerectorat d’Igualtat
Finançament extern
Unitat d’Igualtat
Unitat d’Igualtat
Ajuntament de Vilaseca
Unitat d’Igualtat UV

PREMIS TFG

PREMIS TFM o DOCTORAT

5

2

ND (No Disponible)

2

3

3

3

4

4

4

1

1

6

7

6

7

4

Gràfic 7. Premis a la investigació de gènere en estudis de grau (TFG), postgrau (TFM) i doctorat

Nombre d’edicions fins al curs 2019-2020

Nombre d’edicions fins al curs 2019-2020

Finançament premis curs 2019-2020

Finançament premis curs 2019-2020

4.6 Acompanyament i orientació a les alumnes

La mentoria s’ha definit de forma molt diversa en el camp científic, encara que 

existeix consens a entendre-la com aquella ajuda que produeix, en les persones 

destinatàries, transicions en el coneixement, el treball o el pensament 

(Megginson et al., 2006). Des dels seus orígens, la mentoria acadèmica s’ha dut a 
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terme històricament en un entorn masculí, beneficia en major mesura les 

carreres acadèmiques dels homes. Les dones, encara en l’actualitat, 

desenvolupen trajectòries acadèmiques molt diferents dels homes, ja que 

experimenten en major mesura l’efecte de les barreres intrínseques del sistema 

social (en general, la discriminació sistèmica per raó de gènere) i es troben més 

afectades per l’aïllament i l’exclusió de xarxes de suport. 

Estudis recents destaquen la mentoria acadèmica dirigida a les dones com a 

instrument d’ajuda i acompanyament en el desenvolupament acadèmic 

d’aquestes i com una estratègia útil per a avançar en la igualtat entre dones i 

homes (Meschitti i Lawton Smith, 2017). No obstant això, l’acompliment i 

l’impacte de la mentoria acadèmica encara requereix de més evidència científica, 

metodologies més adequades i una base teòrica més robusta per a identificar 

fortaleses i febleses i, d’aquesta forma, realitzar recomanacions dirigides a les 

polítiques públiques (Gardiner et al., 2007). Fins al moment, els resultats dels 

estudis publicats indiquen que la mentoria sembla tenir efectes positius sobre les 

trajectòries individuals de les dones mentorades, però es desconeix si aquesta 

estratègia està contribuint realment al canvi cultural i institucional necessari per 

a avançar, socialment, cap a la igualtat de gènere (Jäger, 2010). Shepherd (2017: 

86) ha indicat que és poc probable que la mentoria, com a estratègia per a 

arreglar les dones, siga suficient per a aconseguir la igualtat de gènere si no es 

combina amb intervencions dirigides a arreglar les organitzacions; això és, 

intervencions de dalt a baix que implica 

canvis en la pràctica d’alta direcció (Laver 

et al., 2018). Altres perspectives d’interès 

científic en aquest camp són aquelles que 

se centren en l’impacte de la mentoria en 

les mateixes persones que exerceixen el 

rol de mentores, el potencial de la 

mentoria grupal i la mentoria com a eina 

per a canviar les institucions i 

organitzacions socials (Driscoll et al., 
2009; Darwin i Palmer’s, 2009).

El 40 % de les universitats de la Xarxa 

Vives preveuen programes de mentoria 

dirigits específicament a les seues 

alumnes (quadre 8). Majoritàriament, 

aquestes iniciatives se centren en estudis 

amb reduïda presència d’alumnes.

Els biaixos de gènere també estan presents en el treball, en les organitzacions i 

en totes les etapes del cicle de l’ocupació. Amb la mateixa qualificació, les dones 

reben menys invitació a entrevistes d’oferta d’ocupació, se les penalitza en les 

entrevistes de treball i en processos de negociació salarial si no compleixen amb 

l’estereotip de gènere tradicional, són avaluades de forma més estricta, reben 

menys retroacció sobre els seus resultats i menys orientació específica per a la 

seua promoció, reben menys oportunitats per a la promoció professional i eviten 

promocionar els seus assoliments per percebre que seran penalitzades (Abrams 

et al., 2016; Bowles et al., 2007; Correll i Simard, 2016; Neumark, 2010; Eagly i 

Programa de mentories específic 
per a estudiants dones Unitat promotora

UA Sí Escola Politècnica Superior

UdG Sí Escola Politècnica Superior

UIB Sí Vicerectorat d’Estudiants

UIC Sí Bioenginyeria

UJI Sí Fundació Universitat Jaume I – Empresa - UJI

UPV Sí Consell Social

UPF Sí Facultat d’Economia

UVic-UCC Sí Facultat de Ciències i Tecnologia

Quadre 8. Programes de mentoria per a alumnes
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Karau, 2002; Heilman, 2001; Hoobler et al., 2014; King et al., 2012; Rudman i 

Glick, 2001; Smith et al., 2018; Uhlmann i Cohen, 2007). 

Els biaixos de gènere no són aliens als processos d’avaluació i contractació que 

realitzen les institucions científiques (Moss-Racusin et al., 2012; Steinpreis et al., 
1999). Organitzacions i institucions científiques reprodueixen la ‘paradoxa de la 

meritocràcia’ (Castilla i Benard, 2010): no assumir la naturalesa subjectiva en la 

presa de decisions lligades als qui accedeixen i promocionen laboralment i com 

aquestes es veuen afectades per biaixos de gènere. La suposada objectivitat en 

valoracions basades en el mèrit pot actuar com a barrera per al desenvolupament 

de polítiques i programes destinats a l’accés i promoció professional i, amb 

freqüència, és un argument que justifica l’oposició a mesures d’acció positiva 

(Son Hing et al., 2011).  

L’ antropòloga Patricia Castañedo va trobar múltiples referències a situacions 

d’assetjament sexual, vulnerabilitat, risc i temor en els relats d’etnògrafes durant 

els seus treballs de camp. Des d’aquesta realitat, l’antropòloga planteja la 

necessitat que la formació de les alumnes d’aquesta disciplina preveja «la 

preparació per a reconèixer les ideologies i pràctiques de gènere del grup amb 

el qual hauran de realitzar les seues estades de recerca, juntament amb el 

coneixement de si mateixes, dels seus abastos i limitacions, dels seus 

comportaments, ja que la convivència quotidiana les col·locarà en situacions en 

què les dues construccions es confrontaran contínuament» (2010: 226-227). 

En aquesta mateixa línia, Paloma Moreda, i per a les titulades en ciències de la 

computació, planteja les dificultats que han d’afrontar quan desenvolupen el rol 

de facilitadores en entorns de treball masculinitzats (2018: 434): aconseguir 

credibilitat, relacionar-se amb clients que esperen interactuar amb homes i 

dirigir aportant criteris i maneres d’actuar pròpies. 

Les dues realitats descrites anticipen 

la rellevància de preveure mesures 

d’acompanyament i orientació 

professional específiques dirigides a 

les alumnes. La consideració, en el 

conjunt de les universitats de la 

Xarxa Vives, és reduïda. Tal com 

mostra el quadre 9, menys de la 

meitat de les universitats (40 %) 

inclouen clàusules antidiscriminació 

per raó de sexe o en relació amb 

l’assetjament sexual en els convenis 

(acords de col·laboració) que regulen 

les pràctiques curriculars; i són 

minoritàries (15 %) les que compten 

amb programes d’orientació 

professional amb perspectiva de 

gènere. 

Clàusula antidiscriminació per raó de sexe 
o en relació amb l’assetjament sexual en el 
conveni marc de pràctiques curriculars

Programa d’orientació professional amb 
perspectiva de gènere

UA Sí No

UAB No Sí

UB Sí No

UIC Sí Sí

UJI Sí No

UdL Sí Sí

UOC Sí No

UPC Sí No

URL Sí No

Quadre 9. Orientació professional amb perspectiva de gènere

«Organitzacions 
i institucions 
científiques 
reprodueixen la 
“paradoxa de la 
meritocràcia” 
(Castilla i Benard, 
2010): no assumir 
la naturalesa 
subjectiva en la 
presa de 
decisions i com 
aquestes es 
veuen afectades 
per biaixos de 
gènere»
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Des d’una perspectiva comparada, del conjunt d’indicadors que recull aquest 

informe és el que reflecteix la presència de les acadèmiques en els òrgans de 

poder i decisió acadèmica el que ha experimentat un increment excel·lent. 

Particularment, el que identifica la presència d’acadèmiques en la coordinació 

d’estudis de grau, postgrau i doctorat (vegeu annex I). 

Aquest ràpid increment (visibilitat) d’acadèmiques en espais universitaris en què 

tradicionalment havien estat excloses, en una «institució de gènere» (Aker, 2002: 

567), pot assenyalar més que un assoliment un símptoma del «miratge de la 

desigualtat» –o «aura d’igualtat de gènere» (Steinþórsdóttir, 2020: 191)– on la 

presència de dones «símbol» en posicions de visibilitat es confon amb la igualtat 

real (García, 2006). Anca Gheaus (2015: XX) defineix la «dona simbòlica» com 

aquella a la qual se li demana que ocupe una posició de poder o prestigi perquè, 

en part, és dona, però sense que les organitzacions pretenguen abordar realment 

les formes profundes de sexisme en la cultura d’una institució. Aquest fenomen, 

anota Evangelina García (2006: 27), ha sigut identificat com una de les formes de 

resistència organitzacional (biaix de gènere administratiu) en el treball formal en 

igualtat perquè, com mostrarien les dades, les acadèmiques «ja hi haurien 

arribat, era qüestió de temps». 

El sociòleg Carlos Lerena (1976)[3]  va denominar política de terra cremada 

l’entrada de dones en àrees de les quals estaven excloses i que els homes 

abandonen perquè el sistema les devalua i, com si foren terra cremada, havien 

perdut valor i interès.

5.1. Acadèmiques en el lideratge de la política 
d’estudis

Habitualment, la coordinació dels estudis de grau, postgrau i doctorat no són 

activitats ni remunerades ni reconegudes en els processos de promoció 

professional. Addicionalment, són tasques molt exigents pel que fa a l’energia i el 

temps de dedicació que necessàriament se sostrau de la dedicació a activitats 

més rendibles en el sistema (investigació i publicació d’articles científics) (Caffrey 

et al., 2016). En conseqüència, la coordinació acadèmica d’estudis universitaris 

pot alentir el progrés professional. La investigació de Heijstra, Steinþórsdóttir i 

Einarsdóttir (2016) sobre «tasques acadèmiques de la llar» i altres activitats 

acadèmiques poc valorades dins l’acadèmia, revela la necessitat d’analitzar amb 

perspectiva de gènere el treball no remunerat, i sovint invisible, que es pot estar 

realitzant en les coordinacions acadèmiques. 

El conjunt de les universitats de la Xarxa Vives compten amb coordinacions 

equilibrades segons sexe amb independència del tipus d’estudis. La coordinació 

d’acadèmiques de programes de doctorat s’ha incrementat notablement 

respecte de l’Informe de 2017, passant d’un 33 % al 41 %. No obstant això, en 

avaluar la proporció d’universitats on hi ha subrepresentació de dones en la 

coordinació dels estudis, s’hi aprecien asimetries entre els diferents tipus 

d’estudis. Mentre que només a una quarta part de les universitats les dones 

[3] Carlos Lerena (1976): Escuela, ideología y clases sociales en España. Madrid, Ariel (citat 
per Antonia García León (2005): La excelencia científica. (Hombres y mujeres en las Reales 
Academias). Madrid, Instituto de la Mujer, p. 11.

«La presència de 
dones “símbol” 
en posicions de 
visibilitat es 
confon amb la 
igualtat real»
(García, 2006)
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suposen menys del 40 % en la coordinació dels graus, en el cas dels programes de 

postgrau i doctorat són el 40 % de les universitats on existeix aquest desequilibri. 

Les universitats politècniques de Catalunya i de València serien les que en els 

tres tipus d’estudis no tindrien la presència equilibrada en la seua coordinació, i 

les UdG, UdL i URV són les universitats que compten amb presència equilibrada 

de dones i homes en la coordinació dels tres tipus de programes d’estudis. 

Respecte de l’Informe de 2017, les acadèmiques que coordinen programes de 

doctorat s’ha incrementat i han passat del 33 % al 41 %.

44  233   9

25%

66%

100%

47%

62%

84%

49%

75%

35%

50%
59%

28%

52%
47%

60%

9   0 36  40 38  23 16  3 20  21 13  16 45  15 11  20 18  23 12  12 17  12 12  33 9  41 5  13 32  45 40  37 33  37 21  14
UAO 
CEU

UA UdA UAB UB CEU
UCH

UdG UIB UIC UJI UdL UMH UOC UPC UPV UPF URL URV UV UVic
UCC

18%

27%

45% 44% 42%

Gràfic 8. Presència de dones en la coordinació dels programes de grau, postgrau i doctorat

Coordinació de programes de grau 

Mitjana=22
(dones i homes)

Mitjana=49%

18  422   4

33%

86% 90%

36%

59%
53%

43%
49%

32%

47%

62%

6   1 72  8 74  81 8  14 23  16 23 29 32 28 20 27 14  21 15  35 43 45 9  24 37  100 11  23 63 69 36  40 60  97 8   5
UAO 
CEU

UA UdA UAB UB CEU
UCH

UdG UIB UIC UJI UdL UMH UOC UPC UPV UPF URL URV UV UVic
UCC

27%27%

44% 40%
48%

Coordinació de programes de postgrau 

Mitjana=29
Mitjana=35
Mitjana=46%

48%
38%

30%

Dones Homes % dones

30%

Continua



47

5. RECONEIXEMENT I VISIBILITAT

6  243   3

50%

20%

100%

50% 50% 50%

25%

44%

58%

44%

1   0 50  50 21  27 3   3 7   7 5  19 0  4 8  13 4   4 5   8 1   3 7  47 10  23 4   5 4  5 22  16 26 35 4   5
UAO 
CEU

UA UdA UAB UB CEU
UCH

UdG UIB UIC UJI UdL UMH UOC UPC UPV UPF URL URV UV UVic
UCC

13%
21%

50%
44%

Coordinació de programes de doctorat

Mitjana=10
Mitjana=15

Mitjana 2021=41%
Mitjana 2017=33%

44% 43%
38%

Dones Homes % dones

Gràfic 8. Presència de dones en la coordinació dels programes de grau, postgrau i doctorat (continuació)

38%
30%

0%

Respecte de la presència d’acadèmiques en l’alta direcció, el gràfic 9 mostra que 

només en la direcció de les escoles de doctorat la seua presència és significativa, 

perquè en el 55 % d’aquestes la direcció recau sobre una investigadora 

universitària. El seu increment, respecte de l’Informe de 2017, és notable atès 

que llavors el 37 % de les escoles de doctorat estaven dirigides per acadèmiques. 

En la resta d’espais de poder, la seua presència no solament no arriba al 40 % sinó 

que la seua participació al capdavant dels vicerectorats que assumeixen les 

competències de docència i ordenació acadèmica i investigació és minsa (20 % i 

10 %, respectivament). La participació d’acadèmiques que lideren vicerectorats 

d’investigació ha baixat considerablement perquè en l’Informe de 2017 

representaven el 56 %.

Si analitzem la participació de les dones en l’alta direcció en el conjunt dels 

àmbits sobre els quals disposem d’informació, les universitats UAO, UdA, UCH, 

UdG, UIB, UIC, UJI i UdL (el 40 %) comptarien amb una presència de dones 

equilibrada mentre que la majoria (60 %) no tindria aquesta presència. Aquest 

indicador és rellevant perquè, d’una banda, a diferència de la coordinació 

d’estudis exposada en l’apartat anterior, aquests càrrecs són reconeguts i 

valorats pel sistema científic universitari i comporten una retribució addicional 

en un doble sentit: econòmic, i de mèrit de gestió previst en els processos 

d’avaluació de la carrera professional. En segon lloc, i si bé la infrarepresentació 

de dones reflecteix, en sentit general, el fet que l’estructura i cultura universitària 

van ser creades pels homes i per a ells, la reduïda participació de dones en l’alta 

direcció universitària –particularment en àmbits lligats a la investigació– pot ser 

interpretada com a micropolítiques (O’Connor et al., 2017) que legitimen la 

construcció masculina del coneixement hegemònic (O’Connor, 2019).
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5.2. Acadèmiques en l’obertura del curs acadèmic
Les universitats obrin cada any el curs acadèmic amb un solemne acte acadèmic 

que, seguint el tradicional cerimonial universitari recull, al costat dels elements 

propis de la solemnitat universitària, les característiques dels actes acadèmics 

(lliçó magistral impartida des de la càtedra i públic assegut d’acord amb l’ordenació 

per graus). En el gràfic 10 s’observen les 15 universitats que, entre els cursos 

2016-17 i 2019-2020, han acollit una lliçó inaugural impartida per una dona. En 

aquestes 15 universitats, que suposen el 75 % de les institucions d’educació 

superior participants en l’informe, s’han impartit en total 60 lliçons inaugurals, 

27 de les quals han estat signades per dones (45 % del total de lliçons inaugurals). 

Les universitats UPC, URV i UdG són les que han comptat amb un major nombre 

de dones per a impartir la seua lliçó magistral des de la càtedra. No obstant això, 

només a la UdG la lliçó magistral impartida per una acadèmica va versar sobre 

qüestions de gènere. Considerant la totalitat de lliçons magistrals en actes 

inaugurals, només el 5 % va tractar temes de gènere.
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5.3. La política d’igualtat en les pàgines web 
universitàries

A les universitats participants en aquest informe se’ls va sol·licitar informació 

relativa a la visibilitat en els entorns web de les seues universitats de les 

polítiques d’igualtat (quadre 10).

Llenguatge inclusiu en les 
pàgines web de les facultats

Dades desagregades per sexe del 
PAS i PDI i d’estudiantat per  

titulació a la pàgina web

Informació sobre la Unitat d’Igualtat 
o sobre les polítiques d’igualtat a la 

pàgina web de les facultats 

UAO CEU No de manera generalitzada No No

UA No de manera generalitzada Sí1 Sí3

UdA No de manera generalitzada Sí2 No

UAB No de manera generalitzada Sí1 No

UB Sempre Sí2 Sí4

UCH CEU No de manera generalitzada Sí2 Sí4

UdG No de manera generalitzada Sí1 Sí3

UIB No de manera generalitzada Sí1 No

UIC Sempre Sí1 Sí3

UJI Sempre Sí1 No

UdL No de manera generalitzada Sí2 Sí3

UMH No No No

UOC No de manera generalitzada No No

UPC No de manera generalitzada Sí2 Sí3

UPV No de manera generalitzada Sí2 Sí3

UPF No de manera generalitzada Sí2 Sí3

URL No de manera generalitzada Sí2 Sí3

URV No de manera generalitzada Sí2 No

UV No de manera generalitzada Sí2 No

UVic-UCC No de manera generalitzada Sí1 No

Quadre 10. Política d’igualtat en les pàgines web universitàries

1 A la pàgina web de la Unitat d’Igualtat o estructures afins
2 A la pàgina web de la universitat on es presenten dades estadístiques
3 No en totes les facultats i centres
4 En totes les facultats i centres
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L’ ús del llenguatge inclusiu no es troba generalitzat en el 80 % dels entorns 

virtuals de les facultats (unitats organitzatives responsables de la implementació 

dels estudis adscrits a les seues àrees de coneixement). Només a UB, UIC i UJI (el 

15 % de les universitats de la Xarxa Vives) el llenguatge inclusiu és un recurs 

habitual. 

Les universitats, de manera generalitzada (85 %), disposen d’espais virtuals en 

què mostren estadístiques desagregades per sexe i per als tres col·lectius 

universitaris (PAS, PDI i estudiantat per estudis). Preferentment, aquestes dades 

es publiquen en els espais web que les universitats reserven per a difondre les 

seues dades estadístiques (59 %).

Finalment, la informació relativa al treball formal que en matèria d’igualtat 

desenvolupen les universitats (Unitat d’Igualtat o Polítiques d’igualtat) només es 

troba disponible en el 50 % dels entorns virtuals de les facultats, però només UB i 

UCH CEU recullen aquesta informació en totes les seues facultats.

«L’ ús del 
llenguatge 
inclusiu no es 
troba generalitzat 
en el 80 % dels 
entorns virtuals 
de les facultats»
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Les universitats de la Xarxa Vives han mostrat el seu avanç en la contribució a la 

igualtat de gènere en els pilars de la vida universitària en els últims anys, un 

recorregut que ha sigut possible fonamentalment pel treball sistemàtic i rigorós 

de les unitats d’igualtat i de la governança de les institucions universitàries. 

Aquests assoliments tenen una dimensió meritòria addicional tenint en compte 

l’enorme bretxa de gènere que encara persisteix en la societat, probablement 

cada vegada més invisibilitzada i complexa, i per això, difícil d’erradicar. El 

context universitari constitueix un clar reflex dels rols que socialment ocupem 

dones i homes, entorn en el qual podem observar, de nou, com les dones ens 

ocupem de tasques menys reconegudes, menys remunerades, de més dedicació 

(en temps i esforç) i amb una clara connotació cuidadora del nostre alumnat. 

Evitar aquesta extensió dels codis de gènere des de la vida domèstica a la vida 

universitària és una responsabilitat política i social, que comença en la 

determinació i acció política de la governança universitària per a evitar aquesta 

desigualtat, i que acaba en el suport i acompanyament a les dones per a enfortir 

les seues eines de gestió en el procés de presa de decisions personals i 

professionals sense ser limitades pels estereotips de gènere. 

L’actuació transversal i directa sobre la igualtat de gènere en el context 

universitari és essencial i urgent per a comprendre les realitats i necessitats de 

dones i homes, millorar la validesa i excel·lència de la docència i de la investigació, 

visibilitzar el talent i expertesa de les acadèmiques sense risc d’incórrer en un 

simbolisme que pot arribar a vetlar els canvis reals estructurals que es 

necessiten, i per a garantir l’equilibri de gènere en totes les decisions 

universitàries. Finalment cal esmentar que el treball en xarxa, fortalesa que 

suposa la Xarxa Vives, aporta a les universitats l’accés a una plataforma de 

creixement col·laboratiu en polítiques d’igualtat capaç d’inspirar i guiar les 

transformacions necessàries, però sobretot, a un recurs d’enorme utilitat per a 

legitimar-les atenent els resultats de l’avaluació i de les bones pràctiques que 

suposa el treball de les universitats de la Xarxa. 

A partir d’aquesta síntesi, s’aporten algunes futures línies de treball que poden 

constituir punts d’acció prioritària per a l’acceleració de les polítiques d’igualtat 

en el context universitari:

• Incrementar la formació de gènere en els estudis de grau de manera 
obligatòria o fonamental, incorporant aquesta dimensió com un pilar 

essencial en la formació universitària i en totes les disciplines, amb una doble 

finalitat: l’adquisició de coneixements i habilitats de l’alumnat de manera que 

li permeta detectar l’impacte de gènere en el seu futur exercici professional; i 

la ruptura del coneixement de gènere hegemònic que contribueix a 

invisibilitzar els mecanismes d’exclusió que operen en el sistema científic i, en 

general, en la societat.

• Enfortir la formació especialitzada en estudis de gènere a través del postgrau, 

instar a la professionalització i especialització en estudis de gènere des de 

qualsevol disciplina i promoure la generació de coneixement nou i innovador 

entorn de les diverses temàtiques a través dels programes de doctorat. 

• Implementar una estratègia educativa sistemàtica i atractiva dirigida al 
professorat universitari per a incorporar la transversalització de la 

PROPOSTES

«Evitar l’extensió 
dels codis de 
gènere des de la 
vida domèstica 
a la vida 
universitària 
és una 
responsabilitat 
política i social»
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perspectiva de gènere en el procés d’ensenyament-aprenentatge com a 

objectiu de la governança universitària, per afavorir així l’avanç de la 

formació universitària sense biaixos de gènere en tots els graus. 

• Millorar la promoció de la perspectiva de gènere en la política universitària 
docent a través de l’aplicació plena dels plans d’igualtat en aquest àmbit, 

incentivar el professorat per a formar-se en l’aplicació de l’enfocament de 

gènere en les seues responsabilitats acadèmiques i reconèixer els resultats 

de la innovació educativa relacionada amb la igualtat de gènere.

• Incrementar els programes de mentoria dirigits a alumnes universitàries, 

amb la finalitat de proporcionar-los eines a través d’un acompanyament 

expert per a la seua transició i inserció en el sistema laboral amb igualtat 

respecte dels homes, i acompanyar-les a gestionar les barreres i biaixos 

encara persistents en el sistema social i en l’ocupació. 

• Incorporar de manera sistemàtica les clàusules antidiscriminació per raó de 
sexe en els convenis amb organitzacions públiques i privades dirigits a 

planificar i regular les pràctiques curriculars o extracurriculars per a garantir 

així la protecció i defensa de les dones davant de qualsevol comportament 

discriminatori o d’assetjament sexual. 

• Garantir, des de la governança universitària, rectorat i deganats, la 
coordinació acadèmica i científica amb equilibri de dones i homes en tots 

els nivells de formació, corregint biaixos de gestió i representació que 

històricament, i segons les evidències, restringeix la carrera de les 

acadèmiques. 

• Visibilitzar els discursos sobre gènere i igualtat en les fites protocol·làries 
del curs universitari, com els actes inaugurals o de clausura, així com en la 

celebració d’actes commemoratius singulars; contribuir a posar en valor tant 

el seu caràcter innovador com l’oportunitat de divulgar i difondre 

coneixement científic entorn del gènere i evitar que quede en espais 

d’expressió minoritaris i marginals. 

• Avançar en transparència universitària amb enfocament de gènere, 

incorporant en les plataformes digitals informatives tant el llenguatge 

igualitari, com dades desagregades per sexe relacionades amb l’estructura 

universitària, per a enfortir així la seua posició ètica en igualtat real com a 

institució socialment responsable.

«Enfortir les 
posicions ètiques 
en igualtat real de 
les universitats 
com a institucions 
socials 
responsables»
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IMPACTE DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE

Graus
Graus amb 

assignatures 
específiques en 
gènere (2017)

Graus amb 
assignatures 

específiques en 
gènere

 % graus amb 
assignatures en 

gènere

Assignatures 
obligatòries en 

gènere

Assignatures 
optatives en 

gènere

Pes d’assignatures 
en gènere 

optatives respecte 
a assignatures en 

gènere 
obligatòries i 

optatives (2017)

Pes d’assignatures 
en gènere 

optatives respecte 
a assignatures en 

gènere 
obligatòries i 

optatives 

UAO CEU 12 — 0 0% 0 0 — 0%

UA 52 Nd 7 13% 3 4 Nd 57%

UdA 9 — 0 0% 0 0 — 0%

UAB 70 18 18 26% 30 32 73% 52%

UB 73 19 16 22% 6 14 60% 70%

UCH CEU 19 — 0 0% 0 0 — 0%

UdG 42 11 7 17% 2 7 80% 78%

UIB 52 16 8 15% 3 7 75% 70%

UIC 14 — 2 14% 2 1 — 33%

UJI 32 29 9 28% 9 4 31% 31%

UdL 46 16 12 26% 6 10 80% 63%

UMH 24 20 3 13% 3 0 29% 0%

UOC 25 12 4 16% 2 3 50% 60%

UPC 64 Nd Nd — Nd Nd Nd —

UPV 35 0 0 0% 0 0 Nd 0%

UPF 27 29 8 30% 1 12 71% 92%

URL 45 18 2 4% 0 1 100% 100%

URV 52 32 15 29% 2 19 75% 90%

UV 70 16 11 16% 9 9 31% 50%

UVic-UCC 23 3 6 26% 4 15 100% 79%

TOTAL 786 239 128  82 138

Mitjana 39 17 7 16% 4 7 61% 49%

Taula 3. Assignatures de gènere en el currículum de grau segons tipus

ND = informació no disponible
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IMPACTE DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE

Postgraus
Postgraus amb 
assignatures 

específiques en 
gènere

 % postgraus 
amb assignatures 
en gènere (2017)

 % postgraus 
amb assignatures 
en gènere (2021)

Assignatures 
obligatòries en 

gènere

Assignatures 
optatives en 

gènere

Pes d’assignatures 
en gènere 

optatives respecte 
a assignatures en 

gènere 
obligatòries i 

optatives (2017)

Pes d’assignatures 
en gènere 

optatives respecte 
a assignatures en 

gènere 
obligatòries i 

optatives (2021)

UAO CEU 6 0 — 0 0 0 — 0%

UA 63 6 Nd 10 18 2 Nd 10%

UdA 7 0 — 0 0 0 — 0%

UAB 69 4 7 6 18 10 86% 36%

UB 223 73 33 6 14 70%

UCH CEU 18 0 — 0 0 0 — 0%

UdG 22 1 5 5 0 0 50% 0%

UIB 49 5 16 10 14 14 83% 50%

UIC 75 1 — 1 1 2 — 67%

UJI 59 4 12 7 19 28 89% 60%

UdL 34 2 6 6 5 20 67% 80%

UMH 50 4 10 8 3 1 25% 25%

UOC 69 Nd 0 — Nd Nd —

UPC 69 Nd Nd — Nd Nd Nd —

UPV 69 0 0 0 0 0% 0%

UPF 34 7 11 21 4 13 86% 76%

URL 61 3 0 5 3 0 0%

URV 53 3 6 6 0 3 50% 100%

UV 103 10 10 1 15 Nd 94%

UVic-UCC 13 1 0 8 15 4 21%

TOTAL 1.146 124  107 126  

Mitjana 57 7 7 7 6 7 68% 38%

Taula 4. Assignatures de gènere en el currículum de postgrau segons tipus

ND = informació no disponible
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IMPACTE DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE

Nre. de programes de màster i 
postgraus especialitzats en gènere

Nre. de programes 
de doctorat

Nre. de programes de doctorats 
especialitzats en gènere

2017 2021 2021 2017 2021

UAO CEU 6 — 0

UA 0 1 32 1 1

UdA 1 — 0

UAB 4 4 50 1 1

UB 2 4 48 1 1

UCH CEU 6 — 0

UdG 1 1 14 1 0

UIB 2 2 24 1 1

UIC 4 — 0

UJI 2 2 21 1 1

UdL 2 1 8 0 0

UMH 1 2 13 0 0

UOC 8 0 0

UPC 1 0 45 0 0

UPV 28 0 0

UPF 1 0 9 0 0

URL 12 0 0

URV 1 1 25 1 1

UV 2 2 61 1 1

UVic-UCC 2 2 9 1 1

Total 21 22 424 9 8

Taula 5. Programes de tercer cicle especialitzats en gènere
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IMPACTE DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE

Recollides en el Pla 
d’Igualtat vigent

No recollides en el Pla 
d’Igualtat vigent

UAO CEU 1 NS

UA >5 2

UdA 0* >5

UAB >5 >5

UB >5 >5

UCH CEU 0 >5

UdG 5 1

UIB 5 0

UIC 2 NS

UJI 5 0

UdL >5 1

UMH >5 0

UOC >5 0

UPC >5 1

UPV 1 3

UPF >5 0

URL 3 NS

URV >5 NS

UV >5 NS

UVic-UCC >5 2

Cursos de formació amb perspectiva 
de gènere

Banc de recursos sobre 
perspectiva de gènere 

en la docència

Pla de formació 
continuada 

(2016-2020)

Oferit o en 
col·laboració amb la 

Unitat d’Igualtat 
(2016-2020)

UA 2 2 Sí

UdA 3 0 No

UAB 9 9 Sí

UB 4 4 Sí

UCH CEU 0 0 Sí

UdG 8 8 Sí

UIB 1 1 No

UJI 5 5 Sí

UdL 3 3 No

UMH 0 0 Sí

UOC 2 2 No

UPC 0 8 Sí

UPF 10 10 Sí

URL 4 2 No

URV 4 8 Sí

UV 13 0 No

UVic-UCC 4 4 No

Taula 6. Nombre d’accions desenvolupades en la promoció 
de la docència universitària amb perspectiva de gènere Taula 7. Formació amb perspectiva de gènere destinada al professorat

NS = No sap
* La Universitat d’Andorra està dissenyant el seu primer Pla d’Igualtat.



67

IMPACTE DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE

Nombre de projectes 
d’innovació docent amb PG 

desenvolupats pel PDI 
(2016-2020)

Reconeixement a 
iniciatives docents i 

assignatures que promouen 
la perspectiva de gènere

UAO CEU — No

UA 19 No

UdA 0 No

UAB 8 No

UB 4 No

UCH CEU — No

UdG 1 No

UIB 4 No

UIC 0 No

UJI 3 No

UdL 0 No

UMH 0 No

UOC 0 No

UPC 4 No

UPV 0 No

UPF 11 No

URL 3 No

URV 6 No

UV 2 No

UVic-UCC 2 No

Taula 8. Innovació docent amb perspectiva de gènere
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IMPACTE DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE

Taula 9. Premis a la investigació de gènere en estudis de grau (TFG), postgrau (TFM) i doctorat

PREMIS TFG PREMIS TFM o DOCTORAT

Nombre d’edicions 
2019-2020 Finançament Nombre d’edicions 

2019-2020 Finançament

UA 3 Facultat de Filosofia i Lletres 3 Institut Universitari d’Estudis 
de Gènere

UAB 5 Institut Català de les Dones — —

UB 2 Institut Català de les Dones 2 Vicerectorat d’Igualtat

UIB 3 Finançament extern Finançament extern

UJI 4 Unitat d’Igualtat 4 Unitat d’Igualtat

UdL 1 Institut Català de les Dones — —

UPF 6 Unitat d’Igualtat 1 Unitat d’Igualtat

URV 4 Ajuntament de Vilaseca 4 Ajuntament de Vilaseca

UV 7 Unitat d’Igualtat UV 7 Unitat d’Igualtat UV

Uvic-UCC 6 Institut Català de les Dones — —
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IMPACTE DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE

Taula 10. Presència de dones en la coordinació dels programes de grau, postgrau i doctorat

Coordinació de programes de grau * Coordinació de programes de postgrau * Coordinació de programes de doctorat *

Dones Homes  % Dones Dones Homes  % Dones Dones Homes  % Dones % Dones 
(2017)

UAO CEU 3 9 25% 2 4 33% 3 3 50% —

UA 44 23 66% 18 42 30% 6 24 20% 14%

UdA 9 0 100% 6 1 86% 1 0 100% —

UAB 36 40 47% 72 8 90% 50 50 50% 45%

UB 38 23 62% 74 81 48% 21 27 44% 33%

CEU UCH 16 3 84% 8 14 36% 3 3 50% —

UdG 20 21 49% 23 16 59% 7 7 50% 62%

UIB 13 16 45% 23 29  44% 5 19 21% 9%

UIC 45 15 75% 32 28  53% 0 4 0% —

UJI 11 20 35% 20 27 43% 8 13 38% 37%

UdL 18 23 44% 14 21 40% 4 4 50% 25%

UMH 12 12 50% 15 35 30% 5 8 38% 8%

UOC 17 12 59% 43 45 49% 1 3 25% 33%

UPC 12 33 27% 9 24 27% 7 47 13% ND

UPV 9 41 18% 37 100 27% 10 23 30% 30%

UPF 5 13 28% 11 23 32% 4 5 44% 22%

URL 32 45 42% 63 69 48% 4 5 44% 36%

URV 40 37 52% 36 40 47% 22 16 58% 48%

UV 33 37 47% 60 97  38% 26 35 43% 35%

UVic-UCC 21 14 60% 8 5 62% 4 5 44% 33%

Mitjana 22 22 49% 29 35 46% 10 15 41% 33%
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IMPACTE DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE

Taula 11. Presència de dones en alts càrrecs de gestió, docència i investigació

Deganes/degans o 
directors/directores 

d’escola
Direcció de l’Escola de Doctorat

Vicerectorat de 
Docència /Ordenació 

Acadèmica
Vicerectorat de Recerca

Dones en 
el conjunt 
dels alts 
càrrecs 

(%)Dona Home Dona 
(2017)1

Dona2 Home Dona Home Dona 
(2017)1

Dona2 Home

UAO CEU 1 2 - 1 1 - No 1 50%

UA 0 7 1 1 1 1 No 1 11%

UdA 2 1 - 1 (*) (*) - No 1 60%

UAB 5 8 No 1 1 1 No 1 38%

UB 3 14 No No 1 1 No No 1 15%

CEU UCH 3 2 - 1 1 - No 1 63%

UdG 4 5 1 No 1 1 No 1 45%

UIB 8 10 No 1 1 No No 1 43%

UIC 4 4 - 1 1 - No 1 45%

UJI 1 3 No 1 1 1 No 1 43%

UdL 5 2 1 1 1 1 No 1 60%

UMH 1 8 (**) (**) (**) 1 No No 1 18%

UOC 3 5 No No 1 1 1 1 36%

UPC 5 12 No No 1 1 No No 1 25%

UPV 3 10 1 1 1 1 No 1 25%

UPF 1 7 1 1 1 1 No 1 27%

URL 3 14 No No 1 1 No No 1 15%

URV 5 8 1 No 1 1 No No 1 31%

UV 6 13 No No 1 1 1 No 1 35%

UVic-UCC 1 4 No No 1 1 1 No 1 25%

Mitjana (%) 34 37 55 20 56 10 33%

(*) La Universitat d’Andorra no compta entre la seua estructura organitzativa i de direcció amb la figura de vicerector o vicerectora.
(**) La Universitat Miguel Hernández d’Elx no compta en la seua estructura amb Escola de Doctorat.
1. L’informe de 2018 es refereix a presència d’acadèmiques des de 2004 fins a 2017. S’indica amb 1 quan en aquest període una dona assumia la direcció de les escoles de doctorat.
2. L’informe de 2021 es refereix a presència d’acadèmiques el 2020.



71

IMPACTE DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE

Taula 12. Presència d’acadèmiques en les lliçons inaugurals segons curs (%) i lliçons inaugurals sobre temes de gènere (núm.)

Ponents dones en les lliçons inaugurals
Lliçons inaugurals 

sobre temes de 
gènere (2016-2020)Curs 

2006-2016 (%)
Curs 

2016-2017
Curs 

2017-2018
Curs 

2018-2019
Curs 

2019-2020

UAO CEU — — — 1 1 —

UA 30%

UdA — — 1 — — 1

UAB 20% 1 — — — —

UB ND 1 — — — —

UdG 10% 1 1 — 1 1

UIB 10% — 1 — 1 —

UIC — — — 1 — —

UJI 40% — — 1 1 —

UdL 40% 1 — — — —

UMH ND

UOC ND — — 1 1 —

UPC 20% 1 1 1 1 —

UPV 20%

UPF 30% — — — 1 —

URL 30% 1 — 1 — 1

URV 50% 1 — 1 1 —

UV 20% — — — 1 —

Total (núm.) 28% 7 4 7 9 3
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RECURSOS

Respecte de les dades proporcionades en l’informe diagnòstic de 2017, s’han 

duplicat les universitats que compten amb un banc de recursos per a la inclusió 

de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

Universitat Recurs

UA https://web.ua.es/va/unidad-igualdad/docencia-igualdad/presentacio.html

UAB https://observatori-diagnostics.uab.es/recursos/banc.asp

UB https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/documents/recursos-docencia-
perspectiva-genere/index.html

CEU UCH https://www.uchceu.es/conocenos/unidad-igualdad

UdG https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/igualtat-de-genere/
guies-per-fer-docencia-amb-perspectiva-de-genere

UJI http://ui.uji.es

UMH https://igualdad.umh.es/ca/recursos-docentes/

UPC https://igualtat.upc.edu/ca/recursos/perspectiva-genere-docencia

UPF https://guiesbibtic.upf.edu/perspectiva-genere

URV https://urv.libguides.com/c.php?g=687192

https://web.ua.es/va/unidad-igualdad/docencia-igualdad/presentacio.html
https://observatori-diagnostics.uab.es/recursos/banc.asp
https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/documents/recursos-docencia-perspectiva-genere/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/documents/recursos-docencia-perspectiva-genere/index.html
https://www.uchceu.es/conocenos/unidad-igualdad
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/igualtat-de-genere/guies-per-fer-docencia-amb-perspect
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/igualtat-de-genere/guies-per-fer-docencia-amb-perspect
http://ui.uji.es
https://igualdad.umh.es/ca/recursos-docentes/
https://igualtat.upc.edu/ca/recursos/perspectiva-genere-docencia
https://guiesbibtic.upf.edu/perspectiva-genere
https://urv.libguides.com/c.php?g=687192
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GRUP DE TREBALL D’IGUALTAT

Maria Isabel Vázquez Martínez, directora de la Comissió 

d’Igualtat, Universitat Abat Oliba CEU

Carmen Vives Cases, directora del secretariat d’Igualtat, 

Universitat d’Alacant

Marta Tort Colet, comissària d’Educació, Cultura, 

Joventut i Esport, Universitat d’Andorra

Maria Prats Ferret, directora de l’Observatori per a la 

Igualtat, Universitat Autònoma de Barcelona

Maria Amparo Devís Herraiz, delegada del rector per a la 

direcció de la Unitat d’Igualtat, Universitat de Barcelona 

Elisa Marco Crespo, directora de la Unitat d’Igualtat, 

Universitat CEU Cardenal Herrera

Ana M. Pla Boix, delegada del rector per la Igualtat de 

Gènere, Universitat de Girona

Esperanza Bosch Fiol, directora i coordinadora de 

l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i 

Homes, Universitat de les Illes Balears

Consuelo León Llorente, responsable de la Unitat 

d’Igualtat, Universitat Internacional de Catalunya

Mercedes Alcañiz Moscardó, directora de la Unitat 

d’Igualtat, Universitat Jaume I

Anna Romero Burillo, directora del Centre d’Igualtat 

d’Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera, 

Universitat de Lleida

María José Alarcón García, directora de la Unitat 

d’Igualtat, Universitat Miguel Hernández d’Elx

Maria Olivella Quintana, coordinadora de la Unitat 

d’Igualtat, Universitat Oberta de Catalunya

Dominique Sistach, responsable de la Comissió d’Igualtat 

d’Oportunitats, Universitat de Perpinyà Via Domitia

Josefina Antonijuan Rull, vicerectora de Responsabilitat 

Social i Igualtat, Universitat Politècnica de Catalunya

M. Rosa Cerdà Hernández, responsable de la Unitat 

d’Igualtat, Universitat Politècnica de València

Rosa Cerarols Ramírez, directora de la Unitat d’Igualtat, 

Universitat Pompeu Fabra                                                                    

Andrea del Pozo Rodríguez, coordinadora de la Comissió 

d’Igualtat de Gènere dins l’Observatori d’Igualtat 

d’Oportunitats, Universitat Ramon Llull

Inma Pastor Gosálvez, directora de l’Observatori de la 

Igualtat, Universitat Rovira i Virgili 

Amparo Mañés Barbé, directora de la Unitat d’Igualtat, 

Universitat de València

Anna Pérez i Quintana, directora de la Unitat d’Igualtat, 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya



La institucionalització del gènere com a objecte 
d’interès públic es troba estretament relacionada 
amb la configuració de les polítiques públiques.

Aquest tercer informe de política de gènere 
universitària ofereix una fotografia de l’’estat de la 
qüestió’ global de la perspectiva de gènere en la 
docència universitària a partir de les dades, 
l’experiència i les iniciatives que han proporcionat les 
Unitats d’Igualtat de les universitats de la Xarxa Vives.

L’actuació transversal i directa sobre la igualtat de 
gènere en el context universitari és essencial i urgent 
per a comprendre les realitats i necessitats de dones 
i homes, millorar la validesa i excel·lència de la 
docència i de la investigació, visibilitzar el talent 
i l’expertesa de les acadèmiques i per a garantir 
l’equilibri de gènere en totes les decisions 
universitàries. L’informe aporta també un recull de 
futures línies de treball que poden constituir punts 
d’acció prioritària per a l’acceleració de les polítiques 
d’igualtat en el context universitari.
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