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Fitxa de descripció d’activitats. Memòria acadèmica 2018-19  

Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes  

Resum  

Cal destacar la participació de l’OIO en l’elaboració del II Pla d'igualtat, 2019-2021, de 
la UIB, aprovat pel Consell de Govern el desembre de 2018. La major part de les 
nostres activitats estan emmarcades en les accions i els objectius proposats en aquest 
pla. 

Activitats 

 Organització del V Concurs de Tuits contra la Violència de Gènere, 2018, i lliurament 
de premis a càrrec del Rector en un acte oficinal amb un minut de silenci per les 
víctimes de la violència de gènere. Objectiu: commemorar el dia 25 de novembre, 
Dia per a l’Eliminació de les Violències contra les Dones. 

 Organització i realització de la tercera edició de la jornada Jo també Puc Fer-ho, 
que es va celebrar el dia 30 de novembre. En aquesta jornada hi ha dos tipus de 
xerrades, unes a càrrec de dones relacionades amb els estudis científics i 
tecnològics, dirigides a l’alumnat femení de secundària, i unes altres a càrrec 
d’homes relacionats amb estudis que tenen a veure amb les cures i l’educació, 
dirigides al grup de nins. Realitzada gràcies al suport del Consell Social i a PORT-
UIB. 

 Participació en la difusió del projecte Guies per a una docència universitària amb 
perspectiva de gènere, dins el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives 
d'Universitats.  

 Organització de les Primeres Jornades Universitàries sobre Investigació amb 
Perspectiva de Gènere a la UIB: Situació actual i reptes de futur. L'objectiu general 
era la posada en comú de les recerques que es duen a terme des de diferents 
àmbits de coneixement, en el marc dels estudis de gènere, a més de donar a 
conèixer la situació de les dones en recerca científica. Varen tenir lloc els dies 6 i 7 
de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, amb el suport de l’Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.  

 Participació en la XII Trobada de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a 
l'Excel·lència Universitària (RUIGEU): El lideratge de les universitats espanyoles en 
la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes, que va tenir lloc el dies 4 i 
5 d'abril de 2019 a la Universitat d’Alacant  
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 Passació del qüestionari Conciliació i promoció professional a la Universitat de les 
Illes Balears, per conèixer la percepció que té el personal de docència i investigació 
sobre la conciliació i la promoció professional a la Universitat. 

 Realització de Tallers Educatius per Combatre els Estereotips de Gènere, dirigits a 
l’alumnat d’ESO i impartits als instituts interessats de totes les Illes, gràcies al 
suport del Consell Social. Activitat continuada al llarg del curs. 

 

Enllaços a la pàgina web 

 <oficinaigualtat.uib.cat> 
 <www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-

perspectiva-de-genere> 
 
 
 
 


