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01 LA INVESTIGACIÓ EN EL SEGON
PLA D’IGUALTAT DE LA UV (2013-2017)


1.1 Aposta per la transversalització del gènere en la investigació



1.2 Fomentar la inclusió de les dones com a SUBJECTE de la
investigació



1.3 Fomentar la inclusió de les dones com a OBJECTE de la
investigació



1.4 Mesura del II Pla d’Igualtat de la UV
(2013- 2017)

1.1 Aposta per la transversalització
de gènere en la investigació
OBJECTIU

Introduir la perspectiva de gènere en els
continguts de la investigació a la UV


Accions transversals:



Base de dades i Sistema d’indicadors de la
investigació UV: qui, com, quant, on...



Fomentar la inclusió de les dones com a
objecte i subjecte de la investigació

No data, no
problem, no
action (Sharon
Friel)

1.2 Fomentar la inclusió de les dones
com a SUBJECTE de la investigació
Introduir la perspectiva de gènere en els
Captar talent:continguts
Estimular quede la investigació a la UV
les titulades sol·liciten
beques pre i post-doctorals

Incrementar presència de
dones expertes en projectes
fins a l’equilibri

Transparència i equitat en contractació
i avaluació; i paritat en òrgans de
selecció, dotació i conformació d'equips
Proposar dones DHC i
Medalles

1.3 Fomentar la inclusió de les dones
com a OBJECTE de la investigació

Fomentar la recerca a l'àrea
d'estudis de les dones, feministes i
de gènere

Formació a doctorands
per a generar
coneixement amb
perspectiva de gènere

Jornada
formativa per
Campus sobre la
inclusió de la
igualtat en la
recerca científica

02 JORNADES: LA INCLUSIÓ DE LA
IGUALTAT EN LA INVESTIGACIÓ
CIENTÍFICA


2.1 Objectius de les Jornades



2.2 Estructura Programa de les Jornades



2.3 Taller formatiu



2.4 Resultats



2.5 Conclusions.

2.1 Objectius de les Jornades






Sensibilitzar al professorat sobre el
biaix de gènere que existeix en la
recerca científica
Capacitar al professorat per a
incorporar la perspectiva de gènere
en els projectes de recerca que
estan desenvolupant.
Traslladar al PDI que la Igualtat de
Gènere és una prioritat clau de la
política de l'ERA. European
Research Area

PERSONES
DESTINATÀRIES

Personal Investigador que és o
ha sigut IP de projectes de
recerca, nacionals o europeus.
Campanya de “captació” a
nivell individual: contacte via
email (adreçada a la persona) i
telefònic

2.2 Estructura de les Jornades
Àrea científica i tècnica
LA INVESTIGACIÓ AMB
PERSPECTIVA DE GÈNERE,
TAMBÉ EN CIÈNCIES
EXPERIMENTALS, MILLORA
LES CIÈNCIES I LES VIDES

Carmen Magallón
Professora de Física
U. Zaragoza

CC Socials, Jurídiques i
CC de l’Educació. LA

Ciencias de la
Salud
BIAIXOS DE

PERSPECTIVA DE

GÈNERE EN LA

GÈNERE EN LES
CIÈNCIES SOCIALS

Marina Subirats
CU jubilada Sociologia
UAB

INVESTIGACIÓ
MÈDICA

Carme Valls. Mèdica
especialista en
gènere i salut

2.3 Taller formatiu
 Guiar el diagnòstic de la

perspectiva de gènere en els
projectes dels grups de I+D+i
 Programa HORIZON2020: dotar
d’avantatge competitiu els
grups de la UV
 Rellevància de sexe i gènere

com a recursos per a crear
coneixements i tecnologia nous

 Coordinat per l'equip
GÉNEROENCIENCIA del Depart. de

Sociologia i Antropologia Social
de la UV

METODOLOGIA
Eina diagnòstica: mesura el
grau d’incorporació de la
perspectiva de gènere o la
seua absència i efectes en el
seu projecte de recerca.
Taules de treball: grups
interdisciplinars parteixen
del diagnòstic dels seus
projectes

2.4 Resultats de les Jornades
Assistència per Campus
Àrea científica i tècnica: 5 V, 25 D
Àrea de Ciències de la Salut: 4 V, 14 D
Àrea de Ciències Socials, Jurídiques i Ciències
de l'Educació: 6 V, 24 D

Total 15 V 63 D

L’ impacte en la comunitat universitària
Article Revista Mètode:
Investigar la medicina des de la perspectiva de gènere

2.5 Conclusions de les Jornades
Les àrees científiques són les que tenen més projectes

europeus i estan interioritzant la importància d’incorporar el
gènere.
En les àrees de Salut i Ciències Socials, l’acollida va ser bona,

PERÒ NO SUFICIENT :

«Tenir en compte el gènere millora quasi cada cosa que
tinga una finalitat humana: cèl·lules mare, sistema de
transport…»
«Invisibilitat de les dones per a la ciència mèdica»
Cal fer un enfocament a llarg termini que consolide aquesta

acció com activitat formativa regular i adreçada a públics
objectius diversos: iniciació a la investigació, incorporació de
PDI a la universitat i grups d’investigació emergents i
consolidats

Moltes gràcies per la seua
atenció

