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APROVACIÓ DE LA NOVA COMPETÈNCIA TRANSVERSAL DE PERSPECTIVA DE 
GÈNERE 

Introducció 

La incorporació de la perspectiva de gènere en la docència és un dels elements centrals de les 
polítiques d'igualtat de gènere en l'àmbit universitari. 

AQU Catalunya, en col·laboració amb la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de 
Catalunya (CIC), va crear un grup de treball específic amb l’objectiu d’elaborar un document 
marc que establís pautes i recomanacions per a facilitar la incorporació efectiva de la perspectiva 
de gènere en la docència de totes les àrees de coneixement, entenent que la perspectiva de 
gènere és un element fonamental de la qualitat de la formació que s’ofereix dins el Sistema 
Universitari Català 

Resultat d’aquest treball és la publicació per part d’AQU, al febrer del 2019, del Marc general 
per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, i que es pot 
consultar en la seva totalitat a l’enllaç següent: http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf 

Així mateix, al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC número 505, de 9 de gener de 
2020), es va publicar la Resolució 693/XII, sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de 
les dones, en la qual el Parlament insta al Govern a prendre accions per assegurar la implantació 
progressiva de la perspectiva de gènere en tots els graus i màsters universitaris oferts pel 
sistema universitari de Catalunya, tal i com estableix la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones 
i homes (punt V.4. Actuacions en els àmbits de l’ensenyament postobligatori i de la recerca): 
https://www.parlament.cat/document/bopc/37534425.pdf 

Objecte i àmbit d’aplicació 

En aplicació de la legislació vigent i el Marc general d’AQU abans esmentat, per a la incorporació 
de la perspectiva de gènere en la docència universitària es fa necessari la definició d’una nova 
competència transversal.  

AQU fa, al seu Marc general, la descripció següent: 

“La competència de la dimensió de gènere és transversal i ha d'estar orientada a 
desenvolupar un raonament crític i un compromís social amb la pluralitat i diversitat de 
realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals, a la igualtat de dones 
i homes i a la no-discriminació.” 

Així mateix, i per assegurar la seva integració efectiva als plans d’estudis de la UPC, aquesta nova 
competència haurà de ser inclosa a les memòries de verificació dels nous plans d’estudis de grau 
i màster a impartir a la UPC i s’haurà d’anar integrant progressivament en els plans d’estudis 
vigents ja existents. 

http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/37534425.pdf


2 

Atès el que s’ha exposat, el Consell de Govern, 

ACORDA: 

Primer. Aprovar la competència transversal de perspectiva de gènere que s’indica a continuació: 

“Conèixer i comprendre, des del propi àmbit de la titulació, les desigualtats per raó 
de sexe i gènere a la societat; Integrar les diferents necessitats i preferències per raó 
de sexe i de gènere en el disseny de solucions i resolució de problemes.” 

Segon. Totes les titulacions de grau i màster que s’imparteixin a la UPC hauran d’incorporar 
progressivament la nova competència de perspectiva de gènere. 

Tercer. La nova competència s’inclourà a les titulacions que iniciïn el procés de verificació des 
de l’aprovació d’aquest document, per a la seva implantació a partir del curs acadèmic 
2021/2022, incloent igualment les titulacions ja existents que s’hagin de reverificar. Per 
a la resta de titulacions, s’haurà d’incorporar gradualment a través dels corresponents 
processos de seguiment, modificació i acreditació. 

Quart. Modificar parcialment l’Acord núm. 38/2008, de Consell de Govern de 9 d’abril, pel 
qual es va aprovar el Marc per al disseny i la implantació dels plans d’estudis de grau a 
la UPC,  per a l’actualització de la competència transversal de perspectiva de gènere 
que hauran d’incloure tots els plans d’estudis de la UPC. 

Barcelona, 1 d'abril de 2020 




