Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Masculinitat patriarcal, desigualtat i violència:
Claus per a la superació de la cultura masclista
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

En línia / En línea

X

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

20

(10 + 10)

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sessions) / Calendario de realización (para
cada una de las sesiones)
Sessió /

Data / Fecha

Horari / Horario

Lloc / Lugar

1ª

14/10/2019

15:00 - 20:00

Aula Multiusos 1 INTRAS

2ª

17/10/2019

09:00 - 14:00

Aula 2.1 CFQ

Sesión

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS i PDI de la Universitat de València
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre

Ángela Escribano

Breu CV / CV breve

Diplomada en RL, llicenciada en CCTT, màster en Gènere i Polítiques
d’Igualtat per la Universitat de Valencia. Màster en Dret i Violència de
Gènere. Doctora en Drets Humans i Justícia Internacional, línia
d’investigació, Atenció Sanitària en Violència de gènere. Tècnica en Salut
Pública.

Nom/Nombre

Octavio Salazar

Breu CV/CV breve

Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Còrdova, doctor
en Dret, responsable del grup d’investigació en Democràcia, pluralisme
i ciutadania; expert en igualtat de gènere i masculinitats.
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
CONTINGUTS

• Anàlisi i reflexió crítica sobre la connexió entre la masculinitat hegemònica, la desigualtat
de gènere i la violència sobre les dones.

• Estudi sobre la construcció sociocultural i política de la masculinitat patriarcal.
• La violència de gènere com a expressió de la desigualtat.
• Propostes emancipadores: desmuntant la masculinitat.
Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
−

Conscienciació de gènere i precisió de paradigmes conceptuals.

−

Capacitat (auto)crítica sobre les subjectivitats masculina i femenina, així com les relacions
entre totes dues.

−

Eines per revisar els imaginaris col·lectius.

−

Propostes específiques d’actuació personal i política.

−

Instruments de revisió epistemològica des del punt de vista del gènere.

−

Incorporació de les propostes transformadores del feminisme.

−

Competències emocionals per a la transformació personal.

−

Instruments per a la prevenció i detecció de la violència sobre les dones.

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
Sessió inicial de presentació. Test de coneixements inicials.
Activitats de seguiment.
Participació en el fòrum. Test d’avaluació final.
Acreditar assistència al 100 % de les sessions presencials, visualització del 85 % dels
continguts en línia i superació de les proves d’avaluació fixades.
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