1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7911 - 5.7.2019
CVE-DOGC-A-19184071-2019

DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
DECRET 151/2019, de 3 de juliol, de creació, dins de la distinció Jaume Vicens Vives, de la menció M.
Encarna Sanahuja Yll a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent
universitària.
Mitjançant el Decret 69/1996, de 20 de febrer, de creació de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat
docent universitària, el Govern de la Generalitat va instaurar un premi a l'excel·lència en l'exercici de la
docència universitària amb el nom de Jaume Vicens Vives, il·lustre historiador que va saber apropar la recerca
a la docència, que va dur a terme una intensa tasca de formació d'universitaris i de publicació de textos, i que
va viure amb intensitat la vida universitària, amb un clar compromís amb la societat catalana.
La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es va crear amb la finalitat d'honorar el
professorat universitari i els departaments universitaris que destacaven per la seva contribució en la millora de
la qualitat de la docència, especialment per la seva tasca en la renovació de la docència i l'especialitat, la
formació de professors, com també per l'elaboració de manuals i materials docents al servei de l'estudiantat
universitari.
La distinció és, en aquest sentit, un estímul per al col·lectiu de professorat i per als departaments universitaris
que treballen per introduir elements de qualitat i de perfeccionament en l'exercici de la responsabilitat que
tenen encomanada de formar els futurs científics i professionals de Catalunya.
Al llarg de tots aquests anys s'han atorgat més de cent-trenta premis en les modalitats individual i col·lectiva i
és en aquest marc de referència de la qualitat en la pràctica docent on també es vol situar la menció.
La menció M. Encarna Sanahuja Yll a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica
docent respon a la necessitat d'encarar el repte encara pendent que suposa la incorporació efectiva de la
perspectiva de gènere en la docència universitària, malgrat l'existència d'un marc normatiu vigent en els temes
d'igualtat entre homes i dones, a partir de l'aprovació de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de
dones i homes, i a la voluntat de fomentar i reconèixer el desenvolupament del seu article 28, que atorga a la
universitat un paper prominent com a institució que educa en valors.
La creació de la menció respon també al fet que la institució universitària ha de ser la impulsora de polítiques
que promoguin la igualtat de gènere en la carrera docent universitària i la correcció dels biaixos en la docència,
com recull el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària,
aprovat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).
La creació d'aquesta menció ha estat una iniciativa de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari
de Catalunya, que ha promogut la creació de la menció M. Encarna Sanahuja Yll, orientada a identificar i
premiar l'activitat docent del professorat, així com d'equips docents o grups d'innovació que hagin
desenvolupat una actuació remarcable en la inclusió en la pràctica docent de la perspectiva de gènere.
El seu nom és un reconeixement a la professora M. Encarna Sanahuja Yll (1948-2010) arqueòloga i professora
de la Universitat Autònoma de Barcelona, vinculada amb el moviment feminista català des dels anys 70, per la
seva tasca per desenvolupar la història de les dones en l'arqueologia i per haver estat pionera en promoure
l'interès en les disciplines històriques vers els problemes de les dones, inquietud que va traslladar a la
programació de la docència.
Vist l'informe previ de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 28 de febrer de 2019 i la proposta
de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya de 20 de març de 2018;
Per tot això, a proposta de la consellera d'Empresa i Coneixement, i d'acord amb el Govern,
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Article 1
Concepte
Crear la menció M. Encarna Sanahuja Yll a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica
docent universitària, dins de les distincions Jaume Vicens Vives.

Article 2
Modalitat individual o col·lectiva
La menció s'adreça a docents o equips docents del sistema universitari català que hagin desenvolupat una
actuació remarcable per incorporar la perspectiva de gènere en les matèries o en els plans d'estudi de
qualsevol disciplina, preferentment des de l'entrada en vigor de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat
efectiva de dones i homes.
La menció podrà ser atorgada en modalitat individual o en modalitat col·lectiva per la contribució de manera
destacada a la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent.

Article 3
Compensació econòmica
La gratificació econòmica serà del mateix import que les distincions Jaume Vicens Vives. L'import s'haurà de
destinar a projectes d'innovació o de millora docent en la perspectiva de gènere.
Les persones guardonades hauran de signar una declaració responsable conforme la compensació econòmica es
destinarà a la finalitat prevista.

Article 4
Presentació de candidatures i selecció dels projectes guardonats
Els consells socials, o òrgans equivalents en el cas de les universitats privades, d'acord amb el procediment
que estableixi cada universitat i a proposta de les unitats d'igualtat o òrgans anàlegs, elevaran la relació de les
candidatures proposades a la Comissió de valoració de les candidatures.

Article 5
5.1 Valoració de les candidatures
La comissió de valoració estarà formada per les persones que ocupen els càrrecs següents:
a) La direcció del Programa Margalida Comas i Camps, per a la millora de la docència i l'aprenentatge a la
universitat.
b) La direcció de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
c) La direcció executiva de l'Institut Català de les Dones.
d) La presidència de la Comissió Dones i Ciència.
e) La secretaria general del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Un cop valorades les candidatures, la comissió proposarà la persona candidata al conseller o consellera, que ho
elevarà al Govern.
5.2 Criteris de valoració
La comissió farà la valoració d'acord amb els criteris següents:
a) Els aspectes professionals de la disciplina
Els aspectes històrics d'accés de les dones a estudis específics, els aspectes relacionats amb la segregació
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horitzontal dels estudis i de les sortides professionals i, en general, els aspectes que visibilitzen i analitzen la
construcció històrica androcèntrica esbiaixada al gènere tant de la disciplina com de la seva cultura
professional.
b) Les contribucions de les dones al coneixement de la disciplina
Les contribucions que incloguin la visibilització i el reconeixement al treball de les dones, les biografies i
bibliografies d'investigadores dones i de les pioneres de l'acadèmia, així com les dimensions biogràfiques del
coneixement.
c) La producció i ús dels resultats d'investigació de la disciplina
La Inclusió de la perspectiva de gènere en les assignatures que ensenyen a desenvolupar una recerca, tot
distingint, tant en les anàlisis teòriques com en les empíriques, els efectes de les variables sexe i gènere, que
produeixin, recullin i interpretin les dades de manera sensible al gènere, i que utilitzin i creïn indicadors
qualitatius i quantitatius que permetin conèixer millor les desigualtats de gènere.
d) Les competències i continguts en gènere
La capacitat d'aplicar la perspectiva de gènere en les respectives matèries, mitjançant la producció de nous
continguts i recursos docents o la revisió dels continguts i recursos existents.
e) Metodologies docents
Les metodologies docents amb perspectiva de gènere que posen en marxa estratègies per a fomentar la
participació de les dones a les aules, així com les relacions de gènere igualitàries i la revisió de les
metodologies avaluatives per evitar biaixos de gènere. Inclou l'ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista que no
reprodueixi estereotips de gènere.

Disposició final
Aquest decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de juliol de 2019

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Maria Àngels Chacón i Feixas
Consellera d'Empresa i Coneixement

Per encàrrec del despatx (Decret 147/2019, de 2 de juliol, DOGC núm. 7909, de 3.7.2019)
Meritxell Budó Pla
Consellera de la Presidència

(19.184.071)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

