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Màster universitari en Estudis de Dones,
Gènere i Ciutadania

L'objectiu general d'aquest màster interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (web del màster),
coordinat per la Universitat de Barcelona (UB) i amb la participació de la UPC, és proporcionar una formació avançada i
científicament rigorosa en l'àmbit dels estudis sobre dones i gènere, amb una aplicació directa als actuals problemes socials.
Aquests estudis capaciten com a agent d'igualtat, figura professional que esdevindrà clau arran de l'aplicació de la Llei
d'igualtat, que estableix l'obligació de totes les empreses amb més de 250 professionals de disposar d’un pla d'igualtat.

Especialitats

Dones, Treballs i Polítiques Públiques
Teoria, Crítica i Cultura

DADES GENERALS

Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre

Horaris i modalitat
Presencial i no presencial

Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Es tracta d’un màster interuniversitari i s’ofereix en modalitat presencial, semipresencial i electrònicament. Les classes
presencials es duran a terme a la Casa de Mar (Barcelona).

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

ACCÉS

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster

Places
60

Preinscripció
Aquest màster interuniversitari no està coordinat per la UPC. Cal fer la preinscripció a la universitat coordinadora
següent:
Universitat de Barcelona (UB)

SORTIDES PROFESSIONALS

Sortides professionals

https://www.iiedg.org/ca/master
https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313345
https://upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio/requisits-academics
http://www.iiedg.org/ca/master/preinscripcio
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Els postgraduats i postgraduades d'aquest màster seran experts en el seu àmbit, que podran exercir la seva capacitat
en la:

Formació d'agents d'igualtat, una figura rellevant des de l'aprovació de diverses lleis d'igualtat i que tindrà
ben aviat un paper important en les empreses, l'Administració i el món associatiu.
Formació necessària per a treballadores i treballadors de mitjans de comunicació, ONG, institucions
educatives, Administració local i estatal.
Formació en la recerca i l'anàlisi amb perspectives de gènere que ofereix sortides acadèmiques com la
realització del doctorat o la participació en programes i projectes diversos que incorporin aquesta
perspectiva.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el
procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC
són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment
l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques
Conèixer en profunditat la història de les dones.
Conèixer els principals corrents teòrics que han integrat i integren els estudis feministes i sobre gènere.
Comprendre quins han estat els canvis de paradigma dels feminismes i les seves causes.
Aplicar els diferents models teòrics a l'anàlisi de discursos diversos i complexos (socials, polítics, jurídics,
filosòfics, psicològics, pedagògics…) des d'una perspectiva de gènere.
Conèixer  les  aportacions  de  diferents  disciplines  a  l'estudi  de  la  configuració  sociocultural  del  gènere  i  la
sexualitat.
Elaborar propostes i plans d'igualtat en un context institucional i elaborar eines per combatre la desigualtat
de gènere.

 Itinerari Dones, treball i polítiques públiques
Analitzar les relacions de les dones amb les pràctiques educatives, les pràctiques de salut i l'economia del
treball i/o les polítiques públiques.
Aplicar de manera transversal la perspectiva de gènere en projectes i programes de les empreses o del
sector públic.
Actuar amb expertesa en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques administratives i socials.

Itinerari Teoria, crítica i cultura. Perspectives de gènere

Entendre els fonaments ideològics i conèixer en profunditat les noves propostes de presentacions del gènere
i la sexualitat en àmbits com els discursos científics, les pràctiques educatives, les pràctiques eticopolítiques
i els mitjans de comunicació.
Afrontar i resoldre de manera creativa qüestions actuals i complexes de l'estudi de la cultura i de l'actualitat
en el context multicultural contemporani.
Desenvolupar  la  pròpia  aportació  original  en  el  context  de  la  investigació  avançada  i/o  l'aplicació
professional.

 

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA: NORMATIVES, CALENDARIS

Centre docent UPC
Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG)

Institucions participants
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat de Barcelona (UB) - universitat coordinadora
Universitat de Girona (UdG)
Universitat de Lleida (UdL)

https://upc.edu/ca/la-upc/centres-docents/iiedg
https://upc.edu/ca
http://www.uab.es/
http://www.ub.es/
http://www.ub.es/
http://www.udg.edu
http://www.udl.es
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Universitat de Vic (UVIC)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Rovira i Virgili (URV)

PLA D'ESTUDIS

Maig 2023. UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

http://www.uvic.cat
http://www.upf.es/
http://www.urv.es
http://www.iiedg.org/ca/master/pla-destudis-2010-2011
https://www.upc.edu
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