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A la ciutat de València, el dia 4 d’abril de 2008, a les 12 hores, a la Sala de Juntes del 
Rectorat, sota la presidència de la directora de la Unitat d’Igualtat, A. Olga Quiñones, i amb 
l’assistència dels persones que es relacionen més avall, queda constituïda la sessió. 
 
Assistents: 
 
Ana Aguado, Facultat de Geografia i Història 
Esther Barberá, Facultat de Psicologia 
Gemma Fabregat, Facultat de Dret 
Pascuala García, Facultat de Físiques 
Magdalena López, Facultat de Ciències Socials 
Emilia Matallana, Facultat de Biològiques 
Cristina Mayo, Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
Francisco José Pérez, Escola Universitària de Fisioteràpia 
Empar Pons, Facultat d’Economia 
Mercedes  Quilis, Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació 
Ana M. Sánchez, Escola Universitària d’Infermeria i Podologia 
Neus Campillo, Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació 
Margarita Sanchotello, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
 
Excusa l’assistència: 
 
Rosa M. García, Facultat de Químiques 
 
     
 
La presidenta dóna la benvinguda als representants de diferents centres que s’incorporen a la 
Comissió. 
 
Informa dels assumptes de què es va tractar en la sessió anterior i recorda que el segon punt: 
“Planificació de les línies de treball…”, corresponent a l’elaboració del Pla d’igualtat 
d’oportunitats de la Universitat de València, va ser ajornat i la Comissió es va centrar en la 
incorporació de matèries d’igualtat als nous plans d’estudi; per tant, aquesta sessió es 
dedicarà a les qüestions que van quedar pendents. 
 
En primer lloc, i després de diferents intervencions, es planteja la incorporació de matèries 
d’igualtat i la inclusió de la perspectiva de gènere als nous plans d’estudis de l’espai europeu 
d’ensenyament superior.  
 
S’acorda ajornar la discussió dels criteris de l’elaboració del pla d’igualtat a una posterior 
reunió i es decideix dedicar la sessió a considerar la inclusió de matèries de gènere o 
d’igualtat en els 24 crèdits de formació bàsica que han de considerar les diferents titulacions i 
també tenir en compte el principi de transversalitat. 
 



A petició de la presidenta, la professora Esther Barberá explica la “Proposta integrada 
d’estudi de gènere en els títols de grau” de l’Institut d’Estudis de la Dóna, que ja ha estat 
elevada a les autoritats acadèmiques, i el contingut de la qual coneixen els membres de la 
Comissió. 
 
A continuació s’obre un torn d’intervencions en què els representants dels distints centres 
expressen les seues opinions: Fisioteràpia, Biologia, Enginyeria Química, Filologia i Dret, 
veuen difícil que la proposta es puga dur a terme com a tal en les seues titulacions. Plantegen 
l’abast que puga tenir l’expressió “si és procedent” que recull la normativa, i opinen que hi ha 
altres alternatives: incloure el tema en una assignatura que ja es dóna en la llicenciatura (Dret 
i, d’una forma semblant, Biologia), demanar un treball ena acabar el grau que acredite que 
l’alumnat ha estudiat la qüestió (Fisioteràpia), etc.  
 
La professora Ana Aguado planteja el perill de retrocés amb relació al que existeix i recorda 
que el Ministeri d’Educació va assumir incorporar a la formació general en els nous plans 
matèries de gènere; la professora Esther Barberá és partidària d’anar amb una proposta més 
tancada i més contundent en les reivindicacions. La professora Magdalena López Precioso 
proposa reunions amb els presidents de les diferents CEPE i portar una proposta oberta que 
puga adaptar-se a les distintes àrees de coneixement. 
 
La professora Mercedes Quilis recorda que la Unitat d’Igualtat té capacitat d’emetre un 
informe en el procés d’elaboració dels nous plans d’estudis i insisteix en l’important que pot 
ser fer o no fer una valoració positiva a mesura incloguen el tractament d’aquesta matèria. 
 
La professora Cristina Mayo planteja la possibilitat de fer de la Unitat d’Igualtat un 
organisme de referència de les dones, que implique un suport per a l’obtenció de la igualtat 
real. 
 
La professora Ana Sánchez proposa que s’acudisca a les CEPE amb recomanacions diverses, 
de manera que les alternatives puguen integrar-se en els diversos títols. La professora Empar 
Pons assenyala que en la seua àrea és difícil que puga situar-se una matèria bàsica, però és 
possible l’optativitat. 
 
Després d’unes breus intervencions de paraules demanades (Biologia, Dret, Ciències Socials, 
Psicologia) es clou la sessió amb l’acord que la professora Magdalena López elabore un 
model de proposta per portar a la CEPE. Aquest document s’enviarà a la resta dels membres 
de la Comissió de Polítiques d’Igualtat perquè en puguen opinar. 
 
Finalment s’acorda fixar la pròxima reunió per al dia 25 d’abril de 2008. 
 
I, com que no hi ha mes assumptes de què tractar, es clou la sessió, a les 14.30 hores. 
 
 
 
 
 
Gemma Fabregat Monfort  
Secretària  

 
Aprovada el 9 de maig de 2008 


