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Perspectiva de gènere 
en la docència i 

processos de qualitat



Estructura de la sessió

1. La rellevància de la perspectiva de gènere en els processos de
qualitat de la docència universitària: què, qui, com.

2. Transversalitat de gènere en els estàndards de qualitat del
Marc VSMA d’AQU Catalunya: noves evidències
relacionades amb la igualtat de gènere i calendari
d’aplicació.



La ceguesa al gènere

“Gender blindness is the failure to 
recognise that the roles and 
responsibilities of women and men 
are ascribed to, or imposed upon, 
them in specific social, cultural, 
economic and political contexts. 
Gender-blind projects, programmes 
and policies do not take into account 
these different roles and diverse 
needs. They therefore maintain the 
status quo and will not help 
transform the unequal structure of 
gender relations.” 

(EIGE’s Thesaurus)

“Sexe” i “gènere”  com a variables 
analítiques clau



La ceguesa al gènere



Perspectiva de gènere

Mobilizing all general policies and
measures specifically for the purpose of
achieving equality by actively and openly
taking into account at the planning stage
their possible effects on the respective
conditions, situations and needs of
men and women.

Comissió Europea (COM (96) 67 final)

Els poders públics han d'aplicar la
perspectiva de gènere i la perspectiva de les
dones en les actuacions, a tots els nivells i
a totes les etapes, reconeixent el valor que
aporten dones i homes i aplicant de manera
positiva els canvis necessaris per a millorar
la societat i respondre a les realitats, les
oportunitats, les necessitats i les
expectatives dels dos sexes.

Article 3.1, Llei 17/2015

Estàndards neutrals.

Sobregeneralitzacions.

Omissions crítiques / resultats
parcials i esbiaixats.

Essencialisme biològic.

Normes/estereotips de gènere.



Perspectiva de ‘gènere+’ (interseccionalitat)

Crenshaw, Kimberlé W. (1991). “Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence 
against women of color.” Stanford Law Review 43 (6): 1241-1299



Perspectiva de gènere+ (interseccionalitat)



Marc normatiu i marc orientador de la 
perspectiva de gènere (PG) en la docència

Àmbit internacional:
• Plataforma d’acció de

Beijing (NNUU, 1995)
• Comissió Europea (1996)
• Consell d’Europa (1998)
• ECOSOC / CSW (NNUU)
• Agenda 2030 (NNUU)

Àmbit estatal:
• LO universitats (4/2007)
• Llei Ciència (14/2011)
• LO igualtat (3/2007)

Àmbit català:
• Llei universitats (1/2003)
• Estatut d’Autonomia
• Llei igualtat (17/2015)

Article 28:
• Transversalitat de la PG 

i de la contribució de les 
dones en tots els àmbits 
de coneixement.

• Formació al PDI en PG.
• Mòduls o cursos 

específics (PG i de les 
dones) en la proposta 
curricular obligatòria. 

• Avaluació externa dels 
processos de qualitat.



Agenda 2030: Igualtat i qualitat

(5.C) Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation
for the promotion of gender equality and the empowerment of all
women and girls at all levels.



Agenda 2030: Igualtat i qualitat

(4.7) Ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed
to promote sustainable development, including, among others, gender
equality.

(4.A) Build and upgrade education facilities that are child, disability
and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and
effective learning environments for all



Agenda 2030: Igualtat i qualitat

(17.14) Enhance policy coherence for sustainable development.

(17.16) Enhance the global partnership for sustainable development,
complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and
share knowledge, expertise, technology and financial resources, to
support the achievement of the sustainable development goals.

(17.19) Build on existing initiatives to develop measurements of
progress on sustainable development.

(A/Res/70/1, Follow up and review processes, 74e): They will be
gender-sensitive.



Igualtat i qualitat  (e)quality

• Cap fase del cicle d’una política pública és neutral al gènere  La
manera en què el gènere sigui (o no sigui) formulat té
conseqüències rellevants (Bustelo, 2017).

• Reduir el treball d’avaluació al recompte de dones i homes
impedeix ‘veure’ el gènere – i com aquest es ‘fa’ a les institucions.

• L’absència d’estàndards específics en l’avaluació invisibilitza els
objectius d’igualtat de gènere en la implementació (Moser, 2005).

• Incorporar la PG en els estàndards i en el treball de les missions
institucionals de qualitat n’incrementa de la rellevància social.



III. Gender knowledge in education and research

Curricula need to be revised based on the fact, that the academic society is male 
dominated and often forgets women and their contributions in history, which 
leads to the perception of a constant and even historical lack of role models. Such 
a perception may lead to the belief of female of not being suited for these fields. 
The beliefs and ideologies, which have been excluding women from participating 
in higher education, have resulted in a view of science and education, excluding 
the bodies, lives and experiences of women from being a suitable subject for 
research and education. 

Gender specific knowledge cannot be outsourced in specific lectures on “gender” 
but has to be integrated into the average courses and seminars. The definition of 
employability must include awareness regarding gender stereotypes and gender 
based discrimination. When curricula include soft skills, gender knowledge has to 
be a part of those competences.

https://www.esu-online.org/?policy=2008-policy-paper-gender-equality-in-higher-education



Evidència acreditada de la ceguesa al gènere



La necessitat social de la PG



La transversalitat de la PG en la docència: 
QUÈ, QUI, COM

Continguts curriculars

Activitats 
extracurric. 

Entorn d’aprenentatge

Referències 
bibliogr.

Com Qui Què

Institució Planificació i
organització

Política de RRHH

Centre Planificació i 
estratègies

Disseny i 
contingut del pla 
d’estudis

PDI Formació, 
projectes
d’innovació 
docent, materials

EQUITAT



Política d’igualtat centre i institució: 
transversalitat, transversalitat, transversalitat

Pràctiques
(extra)curri-

culars

Orientació 
professional

Pla d’acció 
tutorial

Recursos 
CRAI



Política d’igualtat centre i institució: 
transversalitat, transversalitat, transversalitat

Lliçons
inaugurals, 

distincions HC, 
seminaris, etc.

Formació, 
incentius i 

recursos per al 
PDI (i el PAS)

Política de 
professorat i 
avaluacions
sensibles al 

gènere

Pla d’igualtat, 
protocol contra 
l’assetjament, 
espais segurs i 

inclusius



Política d’igualtat centre i institució: 
transversalitat, transversalitat, transversalitat

Pràctiques
(extra)curri-

culars

SGIQ amb perspectiva de gènere

Orientació 
professional

Pla d’acció 
tutorial

Recursos 
CRAI

Lliçons
inaugurals, 

distincions HC, 
seminaris, etc.

Formació, 
incentius i 

recursos per al 
PDI (i el PAS)

Política de 
professorat i 
avaluacions
sensibles al 

gènere

Pla d’igualtat, 
protocol contra 
l’assetjament, 
espais segurs i 

inclusius



La PG en els estàndards de qualitat

Si una docència cega al gènere (amb PG) és una docència de 
baixa (alta) qualitat...,

... els processos de qualitat cecs al gènere (amb PG) són també 
de baixa (alta) qualitat.

Marc VSMA



La dimensió de gènere com a competència 
transversal

Estàndard 1, qualitat del programa formatiu 

Pla d’estudis > Nombre d’assignatures que incorporen la PG 
(incloent competències i resultats d’aprenentatge) 

Competència transversal suggerida en el Marc general:

Desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats 
per raons de sexe i gènere, per dissenyar solucions

 Doble estratègia: assignatures especialitzades i de manera
transversal en el contingut de totes les assignatures.

 Procés reflexiu: Diferent intensitat segons les disciplines i/o
assignatures dins una titulació.



Definició de la competència

Competència Estudis Resultats d’aprenentatge per estudi (a mode il·lustratiu)

La dimensió 
de gènere

DRET Sap identificar i actuar sobre les discriminacions directes, indirectes o 
múltiples per raó de sexe, gènere i orientació sexual.

CPIS Té coneixement sobre les polítiques públiques en igualtat d’oportunitats 
i sap aplicar les eines del gender mainstreaming (plans d’igualtat, 
informes d’impacte de gènere, pressupostos públics amb PG, etc.).

COM Reconeix i comprèn el paper dels mitjans, les produccions audiovisuals i 
la publicitat en la construcció de la identitat sexual i de gènere.

CEXS Dissenya i utilitza indicadors sensibles a les desigualtats de salut por raó 
de sexe i gènere, tant en el diagnòstic, la prevenció, el tractament com
en el tracte amb pacients.

ECON Realitza anàlisis de polítiques econòmiques que inclouen les activitats i 
treballs de les llars (domèstic i de cures).

Aplica la perspectiva de gènere en la política de recursos humans.

HUM Problematitza les representacions de gènere en la història de les idees, 
les arts i la cultura, així com en la construcció del coneixement científic.

TRAD Entén la construcció sociodiscursiva, interaccional i lingüística de les 
identitats de gènere.

DTIC Sap planificar accions per a reduir la fractura digital i adequar el disseny 
de les TIC a les diferències de gènere.





La dimensió de gènere com a competència 
transversal

Competència Resultats d’aprenentatge comuns a les diferents titulacions

La dimensió de 
gènere

Sap desenvolupar una investigació amb perspectiva de gènere.

• Sap distingir tant en les anàlisis teòriques com en les anàlisis empíriques els 
efectes de les variables sexe i gènere.

• Identifica les contribucions dels estudis de gènere en la temàtica investigada.
• Produeix, recull i interpreta les dades empíriques de manera sensible al gènere.
• Sap utilitzar i crear indicadors qualitatius i quantitatius, incloent els estadístics, per 

conèixer millor les desigualtats de gènere i les diferències en les necessitats, 
condicions, valors i aspiracions de dones i homes.

Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de 
desigualtat (classe, raça, etnicitat, diversitat funcional, etc.).

Identifica i és capaç d’analitzar de les causes i efectes de la violència contra les dones i 
altres violències de gènere  Nous recursos docents Unitat d’Igualtat (en breu).

Coneix les aportacions de les dones i dels estudis de gènere a la seva disciplina 
Equilibri de gènere en les referències bibliogràfiques i autors/es treballats.

Identifica i problematitza els biaixos, estereotips i rols de gènere en la disciplina i en 
l’exercici de la seva professió  Activitats curriculars i extracurriculars.


