
 

U1152 MOOC VIOLÈNCIA DE GÈNERE. UNA MIRADA 
MULTIDISCIPLINÀRIA (3a EDICIÓ) 

 
 
PROFESSORAT:  
 
Mª Ángeles Calero Fernández, catedràtica de Llengua espanyola de la Universitat de 
Lleida i especialista en les relacions entre llengua, pensament i cultura, i entre llengua i 
societat des d'una perspectiva de gènere. 
Leonor M. Cantera Espinosa, professora titular del Departament de Psicologia Social 
de la UAB coordinadora de l'Equip de Recerca VIPAT, Violència en la parella i en el 
treball i autora de diversos llibres, capítols i articles científics sobre els seus temes 
d'interès: violència en la parella, treball i gènere. 
Ianire Estébanez Castaño, psicòloga experta en violència de gènere, ciberactivista i 
blocaire, autora del bloc minoviomecontrola.com la investigació principal s'ha centrat 
en la violència contra les dones joves. 
M. Isabel Menéndez Menéndez, professora titular de Comunicació Audiovisual, 
experta en estudis feministes i de gènere, doctora en filosofia i llicenciada en 
periodisme. 
Mª Teresa Quintillà Zanuy, doctora en Filologia Llatina i catedràtica de Llatí 
d'educació secundària, té una àmplia experiència en coeducació. Les seves 
investigacions se centren en el camp de la semàntica i l'etnolingüística, en els temes 
de gènere relacionats amb la llengua i la literatura grecollatines. 
Carme Valls Llobet, experta en endocrinologia i medicina amb perspectiva de gènere. 
És la directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida en el Centre d'Anàlisi i 
Programes Sanitaris (CAPS) i autora d'una extensa bibliografia de divulgació mèdica 
sobre la invisibilització del factor diferencial de la malaltia per raons de sexe i gènere. 
 
OBJECTIUS: Els objectius generals són: 

 Adquirir coneixements per a interpretar adequadament el fenomen de la 
violència de gènere, especialment la violència de gènere en l'àmbit de la 
parella. 

 Contextualitzar el fenomen de la violència de gènere a través de l'anàlisi de les 
causes estructurals i sistèmiques de les desigualtats de gènere. 

 Conèixer què és la violència de gènere en l'àmbit de la parella: definició, tipus, 
manifestacions. 

 Reflexionar sobre el paper de la llengua i dels mitjans de comunicació. 
 Analitzar quin és paper dels centres educatius en l'eradicació de la violència de 

gènere 
 Conèixer la pràctica sanitària en la detecció de la violència de gènere en l'àmbit 

de la salut. 
 

CONTINGUTS:  

 MÒDUL 1. Construcció social del gènere. Tema 1. Sistema sexe-gènere-desig. 
Estereotips i rols. Tema 2. Androcentrisme, misogínia i heteronormativitat. 
Desigualtats de gènere. Tema 3. Paradigma de les violències de gènere i 
interseccionalitat. Tema 4. Models de relació afectiva i sexual. L'atractiu de la 
violència. 



 
 MÒDUL 2. Violència de gènere en l'àmbit de la parella. Tema 1. Violència de 

gènere. Definició i tipus. Tema 2. Percepció social de la violència en la parella. 
Tema 3. Manifestacions i procés de la violència de gènere en la parella I. Tema 
4. Manifestacions i procés de la violència de gènere en la parella II. Tema 5. 
Atenció i intervenció amb dones en situació de violència 

 MÒDUL 3. Llenguatge, comunicació i violència de gènere. Tema 1. Violència 
verbal en la llengua. Tema 2. Violència verbal en les estratègies comunicatives. 
Tema 3. Tractament de la violència de gènere en els mitjans de comunicació. 
Tema 4. Publicitat i violència de gènere. Tema 5. Cultura popular i xarxes 
socials. 

 MÒDUL 4. Coeducació. Tema 1. Què és la coeducació. Tema 2. Currículum 
explícit i currículum ocult. Tema 3. El centre educatiu com a entorn segur. 
Abordatge de les violències de gènere en l'educació 

 MÒDUL 5. Violència de gènere i salut de les dones. Tema 1. Pautes per a la 
detecció de la violència de gènere. Tema 2. Conseqüències de la violència en 
la salut mental, física i reproductiva de les dones. Tema 3. Violències contra les 
dones durant l'acte mèdic. 
 

METODOLOGIA 

El curs s’estructura en 5 mòduls i la metodologia és la pròpia de la formació en línia i 
amb caràcter audiovisual. S’han de visionar els vídeos explicatius corresponents als 
temes que integren cada mòdul. En finalitzar cada part hi haurà una prova tipus test 
sobre els continguts. Hi ha un termini de cinc setmanes per acabar la formació que pot 
finalitzar abans, d’acord amb el ritme de cada participant. 
 
 
 
Durada:  25 

Lloc: Plataforma MiríadaX de Telefónica (us haureu de donar d’alta en la següent 

adreça):  

https://miriadax.net/web/violencia-de-genero-una-mirada-multidisciplinar-3-edicion- 

Dates:  Del 13 d’abril al 24 de maig de 2020 

Horari:  en línia 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç: 

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php 

Observacions:  

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones inscrites. 

 


