INFORMACIÓ I ADMISSIÓ
Sr. Albert Guirao
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DATES D’ADMISSIÓ
El període d’admissió està obert fins el 30 de setembre
de 2018.

LLOC DE DOCÈNCIA
Espai Francesca Bonnemaison
Escola de la Dona
c/Sant Pere més baix, 7
08003, BARCELONA
Tel.: 93 404 91 07
http://www.diba.cat/dones

IMPORT DE LA MATRÍCULA
Diplomatura de postgrau
1960 euros
Matrícula del mòdul addicional (opcional)
280 euros

ORGANITZA:
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
GRUP DE RECERCA ANTÍGONA
DEPARTAMENT DE CIÈNCIA POLÍTICA I DE DRET
PÚBLIC

Disseny Gràfic:
hola@luisatenorio.com

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
OFICINA DE LES DONES I LGTBI

(17a edició)
Curs 2018/2019

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR
L’objectiu de la diplomatura de postgrau en Gènere i
igualtat és proporcionar la formació i la sensibilització
necessàries per detectar les diverses manifestacions de
la discriminació sexual en diferents àmbits socials. Per
això, l’alumnat rep instruments teòrics i metodològics
per poder identificar i transformar les relacions de
desigualtat, i per portar a terme projectes vinculats al
desenvolupament de la igualtat de gènere.
El currículum que permet obtenir el títol de la
diplomatura de postgrau (o el certificat corresponent, en
el cas de les persones que accedeixen sense la titulació
prèvia requerida) consta de 35 crèdits ECTS. D’aquests
crèdits, 25 són obligatoris i comuns; 5 són optatius (cal
escollir entre els dos mòduls que marquen els itineraris
especialitzadors de la diplomatura de postgrau:
Administració pública i món local o Relacions laborals);
i els 5 restants s’obtenen fent pràctiques professionals
o realitzant un treball sobre algun dels continguts
impartits a la diplomatura.
L’alumnat ha de triar, en el moment de matricular-se,
un dels dos itineraris especialitzadors optatius de la
diplomatura de postgrau: Administració pública i món
local o Relacions laborals. Les persones interessades a
cursar ambdós itineraris han d’indicar-ho en el moment
de formalitzar la matrícula.
El títol de la diplomatura de postgrau (amb la menció
d’un dels dos itineraris especialitzadors) s’obté cursant i
superant la diplomatura de postgrau. El fet de matricular
el segon mòdul de manera addicional dóna dret a un
certificat d’aprofitament d’aquest segon itinerari.

MATÈRIES

CALENDARI I HORARI

MÒDUL I: 10 Crèdits ECTS / OCTUBRE 2017- DESEMBRE 2017		
MARC CONCEPTUAL DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE

El curs comença el dimarts 16 d’octubre de 2018 i finalitza
la segona quinzena de juliol de 2019. 			
Les classes s’imparteixen els dimarts i els dijous de 16 a
20 hores.

• Igualtat i discriminació: paradigmes de les polítiques d’igualtat
• Història de les dones i del treball
• Dones i polítiques públiques
• Polítiques de benestar, famílies i gènere
• Feminismes i moviments socials
• Antropologia: la construcció de la categoria gènere i els estudis
de dones						
• Economia. Economia feminista: nous paradigmes
MÒDUL II: 5 Crèdits ECTS / GENER 2018 – ABRIL 2018			
ÀMBITS TEMÀTICS DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE

• Marc legislatiu de les polítiques d’igualtat. La Llei d’igualtat
en l’àmbit estatal i autonòmic
• Instruments internacionals i drets de les dones
• La figura de l’agent d’igualtat: perfil professional, àmbits de
treball i metodologia. Estratègies i eines d’intervenció
• Fonaments i metodologia dels plans d’igualtat
• Llenguatge no sexista
• Indicadors i avaluació dels plans d’igualtat
• Polítiques públiques i diversitat sexual
MÒDUL III: 10 Crèdits ECTS / MARÇ 2018- MAIG 2018 		
POLÍTIQUES DE GÈNERE I AGENTS D’IGUALTAT: EINES PER LA
IGUALTAT

• Violència de gènere: respostes jurídiques i intervencions
polítiques, circuits i protocols d’actuació
• Mitjans de comunicació i gènere
• Polítiques d’immigració, diversitat i gènere
• La coeducació. Aproximació conceptual i bones pràctiques
• La perspectiva de gènere com a eina de treball a la salut
• Polítiques de treball i usos del temps: eines per la conciliació

ITINERARIS OPTATIUS (MAIG – JULIOL 2019)
ITINERARI A: 5 Crèdits ECTS 				
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I MÓN LOCAL

• Marc de l’Administració pública, Administració local i
autonòmica
• Polítiques de gènere al món local
• Plans d’Igualtat a l’Administració local
• Protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe a les
Administracions públiques
ITINERARI B: 5 Crèdits ECTS 				
RELACIONS LABORALS

• Relacions laborals i gènere
• Inserció laboral: eines i metodologia
• Plans d’igualtat a les empreses
• Assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses
FINALITZACIÓ DE LA DIPLOMATURA: SETEMBRE - DESEMBRE 2019
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EXTERNES O TREBALL FINAL
5 CRÈDITS ECTS

PROFESSORAT
Elisabet Almeda, Elvira Altés, Sara Berbel, Encarna
Bodelón, Maribel Cárdenas, Pilar Carrasquer, Gerard CollPlanas, Carolina Gala, Lorena Garrido, Mònica Gelambí,
Noelia Igareda, Montserrat Iglesias, Eulalia Lledó, Neus
Martí, Beatriu Masià, Elena Mora, Mary Nash, Sònia
Parella, Olga Paz, Engràcia Querol, Fina Rubio, Sonia Ruiz,
Marina Sánchez, Núria Solsona, Verena Stolcke, Teresa
Torns, Carme Valls i Esther Zapater.

REQUISITS D’ADMISSIÓ
Estar en possessió d’un grau, una llicenciatura o una
diplomatura universitaris oficials. També es pot admetre
la matrícula de persones sense la titulació requerida. En
aquest cas, cal presentar prèviament el currículum, que
serà avaluat per la direcció de la diplomatura de postgrau.

AVALUACIÓ
L’avaluació es fa mitjançant exàmens de cada mòdul,
treball final o pràctiques i l’assistència a les classes (es
requereix l’assistència mínima a un 80% de les classes).

DIRECCIÓ
Encarna Bodelón González i Noelia Igareda González,
professores del Departament de Ciència Política i Dret
Públic (Àrea de Filosofia del Dret) de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)

COORDINACIÓ

Diputació de Barcelona.
Àrea d’Atenció a les Persones
Oficina de les Dones i LGTBI
o.doneslgtbi@diba.cat

