PLAQUID 2013/14
Tània Verge, Maria J. González & Mariona Ferrer

Gender mainstreaming a la docència universitària
• No és una reivindicació nova ni local, ni tampoc un “opting-out”.
• Articles publicats a:
• American Political Science Review; PS: Political Science & Politics; Politics & Gender;
Annual Review of Political Science; Teaching Sociology…

• Legislació:
• Europa: Action Plan of the Women and Science Unit (1999), incorporat al VIè i VIIè
Programa Marc i a l’Horizon2020.
• Espanya: LOU, Llei d’Igualtat (2007).
• Catalunya: LEC, Estatut (2006), Pla de recerca i innovació de Catalunya (2010-2013),
Xarxa Vives, Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Decàleg per als Plans d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i
homes a les universitats (CIC)
• Incloure la perspectiva de gènere en el plantejament curricular i en el seu
desenvolupament docent. En concret, cursos específics, assignatures i seminaris,
així com i pel què fa a materials, disposar d’un banc de docència.
• Promoure la perspectiva de gènere com a competència transversal en els estudis
universitaris.
• Facilitar en cada estudi exemples de bones pràctiques en aquest terreny, a nivell
internacional, fins i tot elaborar un pla per a cada estudi.
• Incloure la perspectiva de gènere en les avaluacions del professorat que realitza
l’estudiantat.
• Promoure que les pràctiques en empreses i les accions que portin a terme les
unitats corresponents d’orientació i inserció laboral de les universitats tinguin en
compte la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats.

Gender mainstreaming a la Ciència Política i la Sociologia
• Wahlke report (1991), comissionat per l’APSA:
• Recommendation 5: “That the character and implications of ethnic, gender and
cultural diversity and the international and transnational dimensions of
particular problems and policies be addressed in all relevant courses – ‘mainstreamed’, in the pedagogical vernacular – not treated as separate and unique
problem to be dealt with in a particular course or two by a particular faculty
member” (Wahlke 1991: 53; emphasis in the original).

• Adaptar-se i ser un departament pioner:
• “If gender mainstreaming is to be institutionalized in the discipline, it is crucial
that powerful political science departments ‘buy-in’ to gender mainstreaming.
These are the departments that, by virtue of position, set the tone for what is
and is not an acceptable field of inquiry in the discipline” (Atchison 2013: 233).

Per què és rellevant (I)? Els problemes del gender-blindness
• MANCA D’AUTO-CRÍTICA: “Gender mainstreaming in the discipline of political science
means recognizing, too, that the boundaries of the discipline itself are configured by
gender. What counts as politics has a gendered history” (Lovenduski 1998).
• ERRORS D’ANÀLISI: “The inclusion of gender as an analytical and theoretical concept is
essential for understanding political outcomes (Carpenter 2007). A reluctance to come to
terms with notions of gender may cause important mistakes in the analysis of politics”
(Lovenduski 1998)
• AUTO-COMPLAENÇA: “Political science is not a field with the luxury of answering only to
the career demands of the Ivory Tower; it is a discipline with history and obligation of
addressing the pressing injustices of our democracy. And gender mainstreaming remains
one very good way to continue that tradition” (Matthes 2013).
• INVISIBILITZACIÓ & ESTEREOTIPS: The ways in which politics is defined impact upon
supervision, seminars and the courses on offer. Non-events might be a form of
discrimination – for example certain topics might not be considered for undergraduate,
graduate or PhD theses – which reinforce the stereotypical image of the political scientist:
men symbolize expertise through their masculinity” (Kantola 2008).

Per què és rellevant (II)? Impactes
• RECONEIXEMENT: “Mainstreaming is a transition from male-dominated curriculum to a
more gender-balanced curriculum that better reflects the improved status of women in
society” (Lyle-Gonga 2013: 209).
• EN LA PROFESSIÓ: “Gender mainstreaming might well lead to a virtuous feedback loop in
which the presence of gender in political science education leads to more women in the
profession” (Atchison 2013).

• EN LA VIDA POLÍTICA: “Political science courses shape both male and female students’
perceptions of women’s appropriate roles in the political arena. As a result, political science
plays a very important role in undergraduate education - one that has the potential to
impact more broadly civic and political culture” (Cassese and Bos 2013).
• CAPACITAT DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL: “In order to change attitudes toward gender,
gender must be seamlessly integrated into core courses and introduced in such ways that
promote equality” (Lyle-Gonga 2013).

La perspectiva de gènere a la docència al Grau en CPIS
• Convocatòria CQUID d’Ajuts PLAQUID (2013-2014):
• Emmarcat dins el pla de millora de la qualitat de la docència al Grau.
• Implicació de la Facultat i del Departament

• Contribució a la responsabilitat social del Departament, Facultat i de la UPF:
• Pla pilot dins la UPF – s’hi han sumat 3 facultats més (DRET, HUM, COM)

• Aspectes analitzats en la diagnosi:
• Transmissió i referència de coneixement.
• Els continguts de la docència.
• Estratègies educatives.

• Metodologia mix-methods & action research:
• Anàlisi dels plans docents de tot el Grau (62 PDA).
• Enquesta al professorat (taxa de resposta superior al 80%).
• Grups de discussió amb estudiants (tres grups: 2n, 3er i 4rt curs).

El biaix de gènere en la transmissió i referència de coneixements
Proporció d’autores als plans docents
Mitjana = 19%

8; 13%

Només 36% amb nom complet
22; 35%
11; 18%

Estudiants – grups de discussió

21; 34%
Cap autora

Menys del 20%

Entre el 20% i el 33%

Més d'un 33%

 Quan fem temes actuals, no sé, participació..., veiem molts autors actuals. Per què no hi ha autores?
Estem al segle XXI i no sé res de les dones, però tampoc conec grans noms de dones...
Jo crec que el problema no és que es publiquin lectures, sinó que no te’n parlin.
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El contingut de la docència
• Més del 60% del professorat considera molt o bastant rellevant incorporar la
perspectiva de gènere a la docència.
• Al voltant del 20% del professorat diu que incorpora algun(s) tema(es) en el contingut
de la docència directament relacionat amb el gènere o ho fa de manera transversal.
• Només el 3% de temes dels plans docents tracten qüestions relacionades amb gènere.
• Els i les estudiants tampoc ho identifiquen:
 I les dones on queden? No ho sé (...), al temari no hi són.
 L’altre dia, a classe hi vaig caure. Vaig dir: només estem estudiant la història dels homes.
 Jo penso que en qualsevol cas el que hem fet és aprendre a comptabilitzar-ho.
 A més, normalment quan toquem aquest tema s’acaben culpabilitzant grups com els mitjans de
comunicació, el sistema que hi ha, o fins i tot l’educació que reps des d’un principi, t’acaben donant
els quatre elements que justifiquen aquests tipus de diferències però no entres en el fons de la
qüestió.
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Participació a l’aula
Opinió del professorat

Les noies participen més
Els nois participen més
Nois i noies participen per igual
NS/NC

Classes magistrals
10,0
32,0
54,0
4,0

Seminaris
8,9
26,7
57,8
6,7

 (Les noies) en el moment de participar tenen una actitud de com si estiguessin posant el peu allà
on no toca [...] Els nois són més llençats.
 Si en una classe obres un debat, per norma general sempre començarà intervenint un noi.
 A als chicas se las corta casi siempre y no sólo las cortan sino que ya se callan.
 Sí que hi ha professors que intenten dinamitzar però potser no tant en la qüestió del gènere.
 A les pauses, sempre si està algú parlant amb el professor, és una noia; són cues de noies.
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I ara què?

Pla d’acció - propostes curs 2014/2015
• Guia docent sobre com incorporar el gender mainstreaming a les assignatures
(continguts i estratègies educatives) i Banc de syllabi per valorar inclusió de noves
temàtiques i autores (disponible a la intranet).
• Substituir els solapaments entre assignatures per temàtiques que incorporen la diversitat
(gènere i interseccionalitat).
• Referències amb nom i cognom als plans docents.
• Augmentar la proporció d’autores als plans docents:
• 30% en totes les assignatures en el curs 2014/15 i paritat en el curs 2016/2017.

• Activitats de formació:
• Col·laboració amb el CQUID en la formació al professorat:
•
•
•

Curs específic formació professorat DCPIS: 11 denovembre
Experiències UPF: 23 d’octubre.
Programa FIDU: 17 de desembre.

• Supervisió periòdica de la implementació i difusió institucional de les bones pràctiques:
• Nou PLAQUID d’aquí dos anys.
• AVALDO – CIC (properament).
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