Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB
Per garantir la continuïtat de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere i reafirmar
el compromís adquirit entre les dues institucions en anys anteriors, el 5 de juliol de
2017 es va signar un conveni instrumental que té per objecte instrumentar la
subvenció nominativa que l’Institut Balear de la Dona ha concedit a la Universitat de
les Illes Balears per al manteniment de la Càtedra, i concretar els compromisos que
les dues parts adquireixen en la substanciació de l'ajut atorgat.
A continuació es detallen les activitats realitzades amb la subvenció atorgada:
• Manteniment del Màster Oficial en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència
de Gènere, de caràcter interdepartamental i semipresencial, en l’oferta global de
postgrau, any 2017, concretament el desenvolupament de l’assignatura optativa
Seminari d’Actualització en Polítiques d’Igualtat, de cinc crèdits ECTS, adreçada a
l’alumnat del màster, així com a la resta de la comunitat educativa.

• Seminari d’Actualització en Polítiques d’Igualtat (5, 6, 19 i 20 d’octubre de 2017).
Ha comptat amb la participació de 49 alumnes i 15 ponents. La valoració global
del Seminari ha estat de 8,84 (escala de l’1 al 10).
Se’n pot consultar el programa complet a l’adreça electrònica següent:
http://sac.uib.cat/act_sac/formacio/17-18/seminari-politiques-igualtat/

• Divulgació de treballs referits a la violència de gènere i les polítiques d’igualtat per
mitjà de la coedició amb Edicions UIB de dues col·leccions, Treballs Feministes, i
Materials Didàctics per la Coeducació i la Prevenció de la Violència de Gènere, amb
la publicació d’un número anual de cadascuna d’aquestes col·leccions.

• Realització d’un concurs de curtmetratges amb continguts referits a la violència de
gènere, i realització d’un concurs d’activitats de prevenció de la violència de gènere
desenvolupades en institucions educatives no universitàries. Aquest any se n’ha
celebrat la segona edició.

• Activitats de sensibilització adreçades a tot l’alumnat de les Illes Balears i a la

societat en general. Aquest any s’ha dut a terme un Seminari a Menorca (18 i 19 de
setembre de 2017) i un altre a Eivissa (28 i 29 de setembre de 2017) amb el títol
«Transformació de la masculinitat hegemònica: construint nous models de
masculinitat», on han participat quaranta persones.

• Convocatòria d’una beca de col·laboració amb l’objectiu d’oferir formació en tots
els aspectes del desenvolupament dels continguts d’aquesta Càtedra.

