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DATES DE PREINSCRIPCIÓ
Preinscripció per a l’alumnat resident a l’Estat 
espanyol: 

El període de preinscripció està obert des de l’1 de febrer 
de 2014 fins el 30 de setembre de 2014

Preinscripció per a l’alumnat no resident a l’Estat 
espanyol: només serà admesa fins el 30 de juny de 2014

LLOC DE DOCÈNCIA
Espai Francesca Bonnemaison

Escola de la Dona

Sant Pere més Baix, 7

08003 BARCELONA

Tel.: 934 049 106-07

http://www.diba.cat/dones/

IMPORT DE LA MATRÍCULA
Diplomatura de postgrau

1610 euros (més 30 euros per concepte de preinscripció, 
que només abonaran aquelles persones que es 
matriculin)

Matrícula del mòdul addicional

300 euros

 
 

ORgANITzA:

UNIvERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA
Departament de Ciència Política i Dret Públic 
i Grup Antígona

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Àrea d’Atenció a les Persones
Gerència d’Igualtat i Ciutadania
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat 
Dona-Home

Disseny gràfic: 
www.luisatenorio.com - luisa.tenorio@gmail.com
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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 rebrà instruments teòrics i 
metodològics per 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 del 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 (que cal triar entre 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 de recerca.

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 tots dos itineraris hauran d’indicar-ho en 
el moment de formalitzar la matrícula, i l’import de 
l’itinerari addicional és de 300 euros.  El títol de la 
diplomatura de postgrau (amb la menció d’un dels dos 
itineraris especialtizadors) 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
Mòdul I: MARC CONCEPTuAl dE lES POlÍTIQuES d’IGuAlTAT dE 
GÈNERE (10 CRÈdITS ECTS) (OCTubRE 2014- dESEMbRE 2014)

•	Igualtat	i	discriminació:	paradigmes	de	les	polítiques	d’igualtat
•	Dret:	dones	i	drets	fonamentals
•	Els	models	de	benestar	i	família
•	Feminismes	i	moviments	socials
•	Economia:	economia	feminista.	Nous	paradigmes	de	l’economia
•	Dones	i	política
•	Polítiques	públiques	i	gènere

Mòdul II: ÀMbITS TEMÀTICS dE lES POlÍTIQuES d’IGuAlTAT dE 
GÈNERE (5 CRÈdITS ECTS) (GENER 2015 – AbRIl 2015)

•	Violència	 de	 gènere:	 respostes	 jurídiques	 i	 intervencions	
polítiques, circuits i protocols d’actuació
•	Disseny	de	ciutats	i	territoris	amb	perspectiva	de	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

Mòdul III: POlÍTIQuES dE GÈNERE I AGENTS d’IGuAlTAT: EINES PER 
lA IGuAlTAT (10 CRÈdITS ECTS) (AbRIl 2015- MAIG 2015)

•	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
•	Disseny	 de	 les	 polítiques	 d’igualtat:	 elaboració	 de	 plans	
d’igualtat
•	Elaboració	d’auditories	de	gènere
•	Tècniques	 per	 l’avaluació	 de	 programes	 i	 plans	 d’igualtat.	
Avaluació d’impacte de gènere

ITINERARIS OPTATIUS (jUNy – jULIOL 2015) 
ITINERARI A: AdMINISTRACIÓ PÚblICA I MÓN lOCAl (5 CRÈdITS 
ECTS)

•	Marc	 de	 l’administració	 pública,	 administració	 autonòmica	 i	
local
•	Polítiques	d’igualtat	en	l’àmbit	local
•	Plans	d’igualtat	a	l’administració	local

ITINERARI b: RElACIONS lAbORAlS (5 CRÈdITS ECTS)

•	Marc	de	les	relacions	laborals
•	Inserció	laboral:	eines	i	metodologia
•	Plans	d’igualtat	a	les	empreses

CALENDARI I HORARI
El curs començarà el 16 d’octubre de 2014 i finalitzarà la 
segona quinzena de juliol de 2015.    
Les classes es faran els dimarts i els dijous de 16 a 20 
hores.

 
PROFESSORAT
Elisabeth Almeda, Sara Berbel, Encarna Bodelón, Maribel 
Cárdenas, Cristina Carrasco, Pilar Carrasquer, Marta 
Cruells, M. Jesús Espuny, Carolina Gala, Montse Garcia, 
Lorena Garrido, Pilar Giménez, Noelia Igareda, Eulàlia 
Lledó, Beatriz Macià, Elena Mora, Zaida Muixí, Mary Nash, 
Mercè Otero, Sonia Parella, Montserrat Pi, Francesca 
Puigpelat, Esther Pujol, Engràcia Querol, Fina Rubio, Sonia 
Ruiz,	Verena	Stolcke,	Teresa	Torns,	Carme	Valls	 i	Esther	
Zapater.

REQUISITS D’ADMISSIÓ 
Estar en possessió d’un grau, una llicenciatura o 
diplomatura universitària. 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 coordinació de la diplomatura de 
postgrau.

AvALUACIÓ
L’avaluació es farà 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 de 
Dret Públic (àrea de Filosofia del Dret) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB)

COORDINACIÓ
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
Tel.: 934 049 095     
o.ppolitiquesidh@diba.cat

COORDINACIÓ ACADÈMICA
Neus Tur Bujosa     
Departament de Ciència Política i de Dret Públic (UAB) 
Tel.: 935 812 274      
neus.tur@gmail.com
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