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

Igualtat, diversitat i sostenibilitat;
reptes per a construir un nou model en la Universitat de València
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

X

En línia / En línea

Mixta

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

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

15

X

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

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

Data / Fecha

1ª

14/02/2019

2ª

21/02/2019

3ª

28/02/2019

4ª

07/03/2019

5ª

14/03/2019

Horari / Horario

Lloc / Lugar

10:00 - 13:00

Facultat de Fisioteràpia
Aula M15

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

Ines Soler Julve

Breu CV / CV breve

Unitat D’igualtat.
Tècnic Mitjà Planificació, Anàlisis i Avaluació.

Nom/Nombre

Amparo Mañes Barbé

Breu CV/CV breve

Unitat D’igualtat.
Directora. Cap de Servei.
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Nom/Nombre

Ruth Mestre i Mestre

Breu CV/CV breve

Titular Universitat. Departament Filosofia del Dret i Polític de la
Facultat de Dret.

Nom/Nombre

Celeste Asensi Borràs

Breu CV/CV breve

Directora Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la
Universitat de València.

Nom/Nombre

M.José Vidal Garcia

Breu CV/CV breve

Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València.
Directora. Tec. de Prevenció.

Nom/Nombre

Vicente Caballer Hernandez

Breu CV/CV breve

Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València. Tec.
Sup. Medi Ambient.

Nom/Nombre

Pilar Rueda Segado

Breu CV/CV breve

PDI. Departament Anàlisi Matemàtic. Fac. Ciències Matemàtiques.

Nom/Nombre

Victoria Vazquez Verdera

Breu CV/CV breve

PDI. Departament Teoria de l’educació. Facultat Filosofia i Ciències de
l’Educació.

Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
OBJECTIUS
L'ONU en l'Agenda 2030 planteja 17 objectius per al desenrotllament sostenible amb els
quals les universitats també han de comprometre's. La filosofia d'esta Declaració ens
converteix en agents de canvi i ens invita a repensar el nostre estil de governança, gestió i
cultura universitària. A més, la CRUE i les directrius actuals en matèria de gestió, docència i
investigació insten a tindre en compte la protecció mediambiental, l'accessibilitat universal,
el foment de la cultura de la pau i defensa dels drets humans, i l'impacte de gènere.
Els valors d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat han de ser una de les nostres marques
diferencials com a Universitat pública. Els marcs normatius vigents insten a incloure la
perspectiva de gènere i de sostenibilitat en el desenrotllament de la innovació, el benestar
social de la ciutadania, la investigació i l'administració universitària. Les Universitats, a
través de les persones que formen part d'elles, tenen la responsabilitat de donar resposta
als reptes actuals, generar nous models, transferir el coneixement i generar impacte social.
No obstant això, molts dels processos de gestió institucional, els plans d'estudi i les línies
d'investigació actuals pareixen romandre aliens a la perspectiva de gènere i a l'impacte
social, econòmic i ambiental que tenen.
En esta línia el curs es proposa aportar una sensibilització inicial a les persones que
conformen la comunitat universitària, perquè puguen abordar el seu desenrotllament
professional com a persones compromeses amb la igualtat i el desenrotllament humà
ambientalment i socialment sostenible.
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
CONTINGUTS

• La universitat davant de la desigualtat que viuen les dones. Violències estructurals i llei
del silenci. L'ús inclusiu del llenguatge. Coresponsabilitat.

• Interseccionalitats i diversitats. Discriminació per raó de sexe, de gènere, ètnic_cultural
i religiosa.

• Diversitat funcional i inclusió. Casos pràctics i eines aplicades.
• Qui és qui en prevenció de riscos laborals en la Universitat.
• Com millorar la gestió mediambiental en la Universitat de València.
• Sostenibilitat i les seues tres dimensions. ODS en la universitat. Sostenibilització
curricular. Ètica de la cura.

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
− Comprensió de la necessitat d'un nou model d'universitat, que resulte menys
androcèntric, més inclusiu i més plural.
− Capacitat (cognitiva, procedimental i actitudinal) d'integrar les diferents dimensions de
la sostenibilitat (econòmica, social, mediambiental) en la seua pràctica professional.
− Competència crítica en la utilització igualitària del llenguatge.
− Competència en la utilització responsable dels recursos materials i l'energia.
− Competència crítica per a promoure desplaçaments amb menor impacte en l'empremta
de carboni.
Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
Assistència, com a mínim, al 85% de les hores.
Es plantejaran les qüestions centrals i es treballarà a partir de casos pràctics. Es realitzaran
jocs de simulació, creació de propostes de protocols d'actuació o altres activitats que
impliquen el treball en grup per a la resolució de problemes en l'aula. Per a la sessió de
l'últim dia es compartiran totes les activitats realitzades i es construirà un model integrant
totes elles.
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