
INFORMACIÓ DE MATRÍCULA DE LES ASSIGNATURES DE RELACIONS DE GÈNERE

SEGON QUADRIMESTRE DEL CURS 2018-2019

 CONVALIDABLES PER 6 CRÈDITS D'OPTATIVITAT (GRAU)

O 6 CRÈDITS DE LLIURE OPCIÓ (PLANS ANTICS)

La Universitat de València obre el període de matrícula per a poder cursar durant el segon 

quadrimestre (febrer a maig de 2019) una assignatura introductòria sobre les Relacions de Gènere, 

seguint les directrius dels nous plans d'estudi respecte del principi d'igualtat d'oportunitats entre 

homes i dones en la formació universitària. La matrícula romandrà oberta fins a la primera setmana 

de febrer de 2019.

Qui pot matricular-se?

Qualsevol estudiant de grau que ho desitge, siga el que siga el curs en el qual es trobe i el centre en el 

qual estiga cursant els seus estudis.

Per què la Universitat de València incorpora aquesta iniciativa pionera?

• Aquesta assignatura fomenta el pensament crític, permet aprofundir en l'anàlisi de les desigualtats
entre homes i dones en els espais públics i privats, i àmplia el coneixement de la complexitat social i
cultural contemporània

• Aproxima el currículum a la normativa comunitària i espanyola en incorporar els criteris d'igualtat i
perspectiva de gènere en la formació acadèmica i professional.

• Brinda  l'oportunitat  d'ampliar  la  formació  acadèmica  adquirint  competències  transversals
complementàries a les incloses específicament en el pla d'estudis i que possibiliten no solament la
incorporació d'anàlisis crítiques sinó una nova percepció i sensibilitat cap a les desigualtats per raó de
gènere.

• Afavoreix la innovació docent, ja que les classes tenen caràcter semi-presencial, amb una proporció
d'activitat docent online i utilització de diversos recursos audiovisuals.



És una assignatura única o són diverses les que s'imparteixen?

A fi d'adaptar específicament el contingut a les diverses branques de coneixement, s'imparteixen 

quatre assignatures:

‘Relacions de gènere, ciència, tecnologia i societat’  (6 crèdits ECTS) per a les titulacions de les

Branques de Ciències i Enginyeria i Arquitectura.

‘Relacions de gènere, pensament, història i societat’  (6 crèdits ECTS) per a les titulacions de la

Branca d'Arts i Humanitats.

‘Relacions de gènere, salut i  societat’  (6 crèdits  ECTS)  per  a les  titulacions  de la  Branca de

Ciències de la Salut, excepte Farmàcia (que es cursa en el Campus de Burjassot).

‘Relacions de gènere, polítiques, ciutadania i societat’ (6 crèdits ECTS) per a les titulacions de la

Branca de Ciències Socials i Jurídiques.

Totes comparteixen uns temes comuns de formació bàsica, però incorporen continguts específics 

adequats a les diferents branques de coneixement.

Quan i on s'impartiran les classes?

Les classes presencials, amb un total de 14 sessions, s'impartiran durant el segon quadrimestre del 

present  curs  acadèmic  (febrer  –  maig  2019)  en  els  tres  campus  universitaris.  Per  a  facilitar 

la compatibilitat amb altres assignatures, l'horari previst per a les classes presencials és de dues 

hores setmanals, concentrades en un dia.

L'horari de l'assignatura ‘Relaciones de gènere, salut i societat’ per a les titulacions de la Branca de 

Ciències de la Salut serà els dijous de 13h a 15h en el Campus de Blasco Ibáñez.

Quin reconeixement acadèmic té?

Dels 240 crèdits totals dels estudis de grau, sis poden superar-se pel reconeixement de la participació 

en activitats universitàries. Aquestes assignatures constitueixen una activitat de caràcter transversal 

que permet incorporar aqueixos 6 crèdits a l'expedient acadèmic (a més d'indicar que la formació 

inclou perspectiva de gènere).

Quin sistema d'avaluació del rendiment es va a utilitzar?

Es realitza mitjançant avaluació contínua a través de la participació activa en les classes, tant les de 

caràcter presencial com les activitats online. La qualificació aconseguida pot ser d'Apte i no computa 

en l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient.



Com formalitzar la matrícula?

La matrícula es pot gestionar fàcilment a través del procediment d'automatrícula, al que 

s'accedeix des del portal d'estudiants https://webges.uv.es/portalumne o bé: www.uv.es/portalumne

https://webges.uv.es/uvportaluvweb/

Informació sobre matrícula: http://go.uv.es/V4edMca

Extensió Universitària: http://www.uv.es/extensiouni

C ontacte: cursosextensio@uv.es- Tfn: 96 3983967/963864176

Informació acadèmica:

Podeu consultar la guia acadèmica en : https://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-estudis-dona/ca/

docencia/grau/assignatures-actuals-relacions-genere-1285943356446.html

Qualsevol dubte serà atès en:

iu.estudis.dona@uv.es -‐  Tfn: 96 398 3795

https://webges.uv.es/portalumne
mailto:iu.estudis.dona@uv.es
http://www.uv.es/iued/actividades/Guia_Asignaturas_Grado.pdf
mailto:extensio@uv.es
http://www.uv.es/extensiouni
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