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¿Què és el Màster en Estudis de 

Dones, Gènere i Ciutadania?



 Es un Màster Oficial reconegut pel

Ministeri d’Educació espanyol i la

Generalitat de Catalunya

 Es un Màster interdisciplinari

 Està impulsat per l’Institut

Interuniversitari d’Estudis de Dones i

Gènere (IIEDG)



Participen 8 universitats catalanes:

 Universitat de Barcelona

(coordinadora)

 Universitat Autònoma de Barcelona

 Universitat de Girona

 Universitat Politècnica de Catalunya

 Universitat Rovira i Virgili

 Universitat de Vic

 Universitat de Lleida

 Universitat Pompeu Fabra



¿Quins són els seus objectius?



 Formar en el desenvolupament dels
enfocaments interdisciplinaris en la
investigació feminista.

 Capacitar per a introduir la perspectiva
feminista en la investigació i la docència en
totes les àrees del coneixement

o Màster dona accés a tots els Doctorats

Universitaris

o El Màster col•labora amb el IIEDG en

l’elaboració d’un Doctorat en Estudis de

Gènere (en procés d’aprovació pel Ministeri

d’Educació i AQU Catalunya).



 Aportar els instruments teòrics i

tècnics per al disseny,

implementació i avaluació de les

polítiques públiques des d’una

perspectiva feminista en diferents

àrees.

 Preparar per a l’assessorament i

implementació de polítiques que

tendeixin a l’eliminació de les

violències patriarcals, als àmbits

públics i privats.



 Introduir la perspectiva feminista en 

el desenvolupament professional en 

les àrees de:

o L’economia i el desenvolupament

o El dret  

o La governança

o La salut i la sanitat

o El disseny i la gestió de l’espai públic i la 

mobilitat

o L’empresa i la gestió dels recursos humans

o La família i els treballs de cura

o L’educació i els mitjans de comunicació 



¿A qui es dirigeix?



 Estudiants amb llicenciatura o grau .

 Professionals amb interès en conèixer

les aplicacions de les qüestions

vinculades a les diferències de gènere.

 Agents d’Igualtat que vulguin

completar la seva formació des d’una

perspectiva teòrica més àmplia.



¿Qui composa el professorat?



 Investigadores i docents dels Grups

d’Estudis Feministes de les Universitats

catalanes i espanyoles.

 Destacades investigadores d’universitats

europees i americanes.

 Professionals en exercici amb una

pràctica professional feminista: juristes,

economistes, sociòlogues, metgesses,

arquitectes i urbanistes, professores

d’ensenyament secundari, literates,

traductores, artistes, etc.



¿Quants crèdits té?

¿Quin temps de dedicació

m’exigirà?

¿Com el puc fer si treballo?



El Màster es pot cursar presencial o on-

line (dirigit especialment a persones 

que treballen) 

o Consta de 90 crèdits ECTS

o Està pensat per a ser cursat en dos 

anys, però es pot fer més a poc a poc: 

es pot matricular un mínim de 20 

crèdits (4 assignatures de 5 crèdits per 

curs) 

o Cada assignatura es composa de 40-50 

hores de classes i 800 de treball 

autònom



¿ De quines especialitats consta? 



El Màster consta de dues especialitats...

 Teoria, Crítica i Cultura

 Dones, treballs i Polítiques



Teoria, crítica i cultura

Objectius: 

o Formar en el coneixement de les 

xarxes conceptuals i els discursos 

teòrics que configuren els més recents 

debats teòrics, acadèmics i polítics 

sobre qüestions de gènere. 

o Preparar per a la investigació i la 

docència amb perspectiva feminista. 



Dones, treball i polítiques 

públiques 

Objectius: 

o Capacitar per al disseny, 

implementació i avaluació de 

polítiques públiques amb perspectiva 

de gènere 

o Formar professionals amb una 

sensibilitat en les qüestions de gènere 

i una capacitat teòrica i pràctica per a 

introduir-la en el lliure exercici 

professional i les institucions i 

empreses  



¿Quin és el Pla d’Estudis?

¿Quines són les matèries?





Les matèries….

 Matèria 1. Fonaments de l’anàlisi feminista (20

ECTS)

 Matèria 2. Polítiques públiques i gènere (20

ECTS) (especialitat Dones, Treballs i Polítiques)

 Matèria 3. Crítica feminista de la cultura (20

ECTS) (especialitat Teoria, Crítica i Cultura)

 Matèria 4. Teoria feminista i història de les

relacions de gènere(35 ECTS)

 Matèria 5. Poder, identitats i desigualtats (35

ECTS))

 Matèria 6. Anàlisi i polítiques feministes en

l’àmbit públic i privat (35 ECTS)

 Treball Final de Màster (15 ECTS)



¿Hi ha possibilitat de realitzar

pràctiques externes ?



 Si, el Màster contempla la possibilitat

de desenvolupar pràctiques

acadèmiques externes a través

d’entitats col•laboradores com

empreses, institucions i entitats

públiques i privades.

 Les pràctiques són de 200 hores



¿ En què consisteix el treball

final de màster?



El treball final de màster equival a 15

crèdits ECTS

Es realitza amb la tutorització d’una

de les professores del màster o

investigadores del IIEDG

Es presenta en lectura pública als

mesos de juny o setembre.

Es realitza en qualsevol de les àrees

cobertes per les matèries i

assignatures del Màster.



¿Quins són els criteris per a 

l’admissió del Màster? 



Per a accedir al Màster es necessari

estar en possessió de qualsevol de les

titulacions següents:

 Títol universitari oficial de

Diplomatura o Llicenciatura.

 Títol de Grau dels nous plans

d’estudis que varen començar-se a

implementar a partir del curs 2008-

2009.



Criteris de valoració:

o Expedient acadèmic

o Estudis previs des d’una perspectiva 

de gènere.

o Experiència professional, formació

en disciplines o camps de 

coneixement relacionats amb

aquesta perspectiva. 

o Motivació personal de la persona 

candidata



Per a més informació…..

 Informació, documentació i  preinscripció: 

http://www.iiedg.org/master

 Informació Màster i entrega documentació:

becariaub.iiedg@gmail.com

 Direcció postal:

Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Facultat de Geografia i Història, 

Universitat de Barcelona.

C/Montalegre, 6-8, 08001 Barcelona

http://www.iiedg.org/master
mailto:becariaub.iiedg@gmail.com

