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Homes nous. 

Desmuntant la masculinitat tòxica en l’àmbit universitari 

Destinataris: 
PAS/PDI 

Modalitat: 
Mixta 

Llengua: 
Espanyol 

Duració: 
15 h 

Destinataris: perfil professional 

PAS i PDI de la Universitat de València 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 01/03/2021 

16:00 - 17:00 En línia 
2a 08/03/2021 

3a 22/03/2021 

4a 29/03/2021 

Formació síncrona i asíncrona 

 

Professorat responsable 

Juan Antonio Rodríguez del Pino 

Licenciado en Geografía e Historia. Especialidad en Historia Contemporánea. 
Licenciado en Antropologia Social y Cultural. Doctor en Estudios de género. Profesor 
del Departament de Sociologia I Antropologia Social de la Universitat de València. 

Investigador en temas de género especialmente las Masculinidades: Construcción de 
la masculinidad, formas de interrelación y la participación de los hombres en los 
procesos del cuidado. Posee numerosas publicaciones. 
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Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 

Conscienciar sobre els privilegis i els lligams del mandat patriarcal existent entre els homes.  

Fomentar estructures de canvi entre els homes en tots els àmbits universitaris cap a formes de relació 

amb les dones (i qualsevol expressió de la diversitat) més igualitàries.  

Promoure models diferents de ser home en la societat en general, i en l'àmbit universitari en particular. 

CONTINGUTS 

1. Conceptes: Gènere, Igualtat i Masculinitats 
• Masculinitats. Alguns referents. 

2. Socialització, homes i gènere 
• Estereotips, socialització i educació de gènere. 

3. Machisme en la societat actual 
• Micromasclismes i postmasclismes. 

4. ¿Què podem fer els homes per la igualtat? 
• 10 accions concretes per a unes masculinitats més saludables. 

Competències que es desenvoluparan 

1. Pensament sistèmic 
− Entendre les interconnexions entre les causes dels fenòmens, problemes i conseqüències. 

2. Anticipació 
− Comprendre múltiples escenaris futurs, sabent diferenciar entre escenaris probables i el 

desitjable. 
− Preveu possibles impactes derivats de les accions. 

3. Normativa 
− Generar criteris ètics per a desemmascarar les desigualtats que es perpetuen entre les persones. 

4. Resolució de problemes 
− Donar respostes ètiques a les necessitats detectades i-o expressades per les persones. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Realització de dues ac�vitats pràc�ques. 

Par�cipació en els fòrums. 

Realització d'un exercici final. 

Assistència al 85% de les hores síncrones o presencials, visualització del 100% dels con�nguts en línia i la 
superació de les proves d'avaluació fixades. 
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