“Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la
seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)”

Descripció

L'objectiu bàsic d’aquest estudi és actualitzar la formació de les persones que hi participin amb
la finalitat de que adquireixin pautes i coneixements per poder aplicar aquells aspectes i
mesures a favor de la igualtat entre dones i homes que queden contemplats a la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Particularment, aquesta titulació està dissenyada pensant en es professionals que té el deure
d'anar adquirint formació permanent i anar actualitzant els seus coneixements, que a la
vegada els hi serveixen per participar en processos de promoció professional amb unes
opcions d’èxit més favorables.
Aquest curs inclou els següent cursos:

"Curs d'Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits
Socials d'Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)"
“Curs d’Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els
Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”
Adreçat a
A totes aquelles persones interessades en la temàtica

Dates i Modalitat
La modalitat d'aquest curs és en línia.
ExU en Estudis de Gènere: inici 1 de febrer i finalització el 17 de juny de 2019
CAU en Violència de Gènere en les Relacions de Parella: inici l’1 de febrer i finalització el 25 de
març de 2019
CAU en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies: del 26 de març al 17 de juny de 2019
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Titulacions

Alumnes amb titulació universitària reglada:
“Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits
Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)”
“Curs d’Actualització Universitària en la violència de gènere en les relacions de parella: els
mites romàntics i estratègies de prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”
“Curs d’Actualització Universitària en Salut, conciliació i noves tecnologies com àmbits socials
d’aplicació de la perspectiva de gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)”
Alumnes amb accés a la Universitat
“Diploma Universitari d’Actualització en Estudis de Gènere i la seva aplicació als Àmbits Socials.
Títol propi de la UIB (16 ECTS)”
“Diploma Universitari de la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites
Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”
“Diploma Universitari de Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials
d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)”
Alumnes sense accés a la Universitat
“Diploma d'Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi
de la UIB (16 ECTS)”
“Diploma de la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i
Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”
“Diploma de Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d’Aplicació de la
Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)”
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Continguts
Mòdul I: Amor i violència: mapa actual dels mites romàntics (3 ECTS)
Definicions bàsiques: violència de gènere, tipus de violència, patriarcat, socialització
diferencial, amor romàntic, mites.
Breu historia del amor romàntic.
Vells i nous mites
Mapa actual: viatge al nucli de la mentida.
Mòdul II: Estratègies educatives de prevenció de la violència de gènere (3 ECTS)
Conèixer i distingir diferents models educatius des de la perspectiva de gènere.
Identificar i analitzar comportaments agressius en relacions interpersonals en contextos
educatius .
Desenvolupar la capacitat per a la implementació d'un pla de prevenció de la violència.
Mòdul III: Salut i gènere: algunes claus per a entendre les diferències i desigualtats en salut
entre dones i homes (3 ECTS)
Definicions bàsiques: sexe i gènere, biaixos sexistes, anàlisis de gènere, determinants socials
de la salut.
Les diferencies en salut entre dones i homes (diferencies per sexe)
El gènere com a exemple de factor social que inclou en la salut (desigualtat por gènere).
Alguns exemples pràctics: dels estils de vida a l'atenció sanitària.
Annexos: bibliografia actual, anàlisis de casos.
Mòdul IV: La conciliació de la vida laboral, familiar i personal: competències personals i
mesures empresarials que la faciliten (3 ECTS)
Definicions bàsiques: igualtat d'oportunitats; conciliació; coresponsabilitat; pla d'igualtat;
accions positives; responsabilitat social corporativa
Marc legislatiu actual a nivell nacional.
Coresponsabilitat personal i responsabilitat empresarial.
Els beneficis de mesures de conciliació: satisfacció, compromís i rendiment
Mòdul V: Igualtat 2.0, les seves possibilitats i beneficis (3 ECTS)
La Societat de la informació i la bretxa digital de gènere.
Recursos a la xarxa per i per a la igualtat.
La coeducació a la xarxa: eines i recursos.
El llenguatge no sexista a la xarxa. Algunes eines per la detecció
Treball final

www.fueib.org

Professorat
Joanna Blahopoulou. Tècnica de selecció de personal i desenvolupament del departament de
RRHH de TUI España S.A.
Esperanza Bosch Fiol. Professora de l'àrea de Psicologia Bàsica de la UIB. Membre del grup de
recerca d'estudis de gènere de la UIB, al marc de diferents
projectes I+D+I a nivell nacional sobre psicologia de gènere y, particularment, sobre violència
de gènere.
Capilla Navarro Guzmán. Professora de l'àrea de Psicologia Social de la UIB. Membre del grup
de recerca d'estudis de gènere de la UIB, al marc de diferents
projectes I+D+I a nivell nacional sobre psicologia de gènere y, particularment, sobre violència
de gènere.
Virginia Ferreiro Basurto. Professora de l'àrea de Psicologia Social de la UIB. Membre del grup
de recerca d'estudis de gènere de la UIB, al marc de diferents
projectes I+D+I a nivell nacional sobre psicologia de gènere y, particularment, sobre violència
de gènere.
Victoria A. Ferrer Pérez. Professora de l'àrea de Psicologia Bàsica de la UIB. Membre del grup
de recerca d'estudis de gènere de la UIB, al marc de diferents
projectes I+D+I a nivell nacional sobre psicologia de gènere y, particularment, sobre violència
de gènere.

Més informació i inscripcions

http://fueib.org/curs/estudis-genere

971259696 - uibtalent@fueib.org
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