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Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB 

Resum 

Amb la finalitat de garantir la continuïtat de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere 
i reafirmar el compromís adquirit entre les dues institucions en anys anteriors, l’abril de 
2021 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. Aquest ajut econòmic de 
l'Institut Balear de la Dona a la Universitat de les Illes Balears ha estat de 30.000 euros 

Activitats 

A continuació, es detallen les activitats dutes a terme en el marc de la Càtedra 
d’estudis de Violència de Gènere: 

• Manteniment del Màster Oficial en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència 
de Gènere, interdepartamental i semipresencial, en l’oferta global de postgrau, l’any 
2021. Concretament, el desenvolupament de l’assignatura optativa Seminari 
d’Actualització en Polítiques d’Igualtat, d’un crèdit ECTS, adreçada a l’alumnat del 
màster, així com a la resta de la comunitat educativa.  
o Seminari d’actualització en polítiques d’igualtat, celebrat els dies 7, 8, 14 i 15 

d’octubre de 2021.  
 

• Divulgació de treballs referits a la violència de gènere i a les polítiques d’igualtat:  
o Divulgació de treballs referits a la violència de gènere i a 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. 
- Col·lecció Treballs Feministes, número 22 de la col·lecció, titulat Cine y amor 

de la mano juntos por la senda del patriarcado. L’autora és Ana Sofía Cardona 
Segura, doctora en Estudis Interdisciplinaris de Gènere. 

- Materials didàctics per la coeducació i la prevenció de la violència de gènere, 
es publicarà el text titulat Calvià coeduca. Projectes, accions i materials per a 
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una educació feminista. L’autora i coordinadora és Sandra Sedano Colom, del 
Departament d’Igualtat l’Ajuntament de Calvià, i hi participen com a 
coautors alguns professors de centres educatius de Calvià. 

o Realització d’un concurs d’activitats de prevenció de la violència de gènere 
desenvolupades en institucions educatives no universitàries. 
- IV Concurs d’activitats de prevenció de la violència de gènere, 

desenvolupades en institucions educatives no universitàries. 
 

• Segona edició de les càpsules formatives virtuals 2021, dutes a terme durant el mes 
de novembre, en format en línia. L’alumnat pogué accedir a un contingut selectiu, 
breu i específic en matèria de polítiques d’igualtat i prevenció de la violència de 
gènere, el qual oferia un aprenentatge ràpid i directe sobre temàtiques d’interès. 
o Càpsula formativa 1. «El Dret a la Coeducació des de la Infància». 
o Càpsula formativa 2. «Coeducar envers la Prevenció de les Violències Masclistes. 

La violència sexual a l’adolescència». 
 

Enllaços a pàgines web 

• < https://catedraviolencia.uib.cat/ > 
• <https://sac.uib.cat/aules/Formacio/any_academic/21-22/Seminari-

dactualitzacio/> 
• <http://actividadescatedraviolenciadegenero.blogspot.com.es/ > 
 

 


