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EXPOSICIÓ

La Universitat de València compleix una destacada 
tasca en el foment de la igualtat de gènere no només en la 
pròpia institució sinó en la projecció social mitjançant la 
formació, la recerca, la transferència de coneixement, la 
difusió cultural i la innovació sociocultural. L’exposició, 
organitzada pel Vicerectorat de Participació i Projecció 
Territorial, mostra eixa contribució de la Universitat 
a través del treball de dues sòlides entitats com són la 
Unitat d’Igualtat i l’Institut Universitari d’Estudis de la 
Dona.

En els primers tretze panells l’exposició mostra la tasca 
que duu a terme la Unitat d’Igualtat en la gestió de les 
polítiques per la igualtat de gènere. S’hi especifiquen els 
diversos Plans d’Igualtat implementats en la institució 
(I Pla d’Igualtat, 2010-2012 i II Pla d’Igualtat, 2013-
2017) així com la funció de l’Observatori d’Igualtat, 
una eina clau per a visibilitzar les desigualtats entre 
dones i homes en l’àmbit universitari a partir d’estudis 
i microinformes. Es focalitza el mainstreaming o 
transversalitat de gènere en les activitats i la feina 
dels diversos centres i serveis de la nostra Universitat, 
responsables del compliment del principi d’igualtat 
entre dones i homes.

A partir del panell 14 es mostra l’activitat investigadora 
de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona (IUED), 
a través de la realització de projectes, la participació 
en programes de cooperació internacional i el 
desenvolupament de línies específiques d’estudi. 
També s’hi exposa la seua activa participació en 
la docència universitària, tant en el nivell de grau 
com en el de màster i doctorat, així com també les 
activitats formatives no reglades: els Cicles d’Estudi 
i Investigació, És el temps de les dones o el programa 
Dona  i Desenvolupament, aquest darrer establit com 
un intercanvi permanent amb els països del Magrib 
i amb l’Amèrica Llatina. S’hi registra igualment la 
publicació de la col·lecció de Quaderns Feministes, els 
premis i distincions rebuts i la pertinença al Centre de 
Coordinació de les Universitats Públiques Valencianes.
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