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Memòria acadèmica 2021-2022 

Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes  
 
L'objectiu principal de l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes és 
implementar i avaluar el II Pla d’igualtat de la UIB, així com el Protocol de prevenció i 
actuació enfront de casos d'assetjament sexual, per raó de sexe i per motiu de 
l’orientació sexual, i fer el seguiment dels dos documents.  
 
De manera general, a més de les activitats relacionades més avall, hem assessorat, en 
matèria de polítiques d'igualtat i violència de gènere, totes aquelles persones que han 
contactat amb l'oficina, tant presencialment com per telèfon o correu electrònic. 
Algunes d'aquestes consultes han estat per demanar informació sobre l'ajuda 
econòmica per a les matrícules per a persones víctimes de violència de gènere i els seus 
fills. A més, hem rebut consultes sobre treballs de classe i el protocol per a la prevenció 
i actuació en casos d'assetjament sexual per raó de sexe o per motiu de l'orientació 
sexual.   
D'altra banda, fem difusió de les activitats pròpies i d'altres serveis de la UIB, i també 
d'altres universitats, relacionades amb la igualtat i la violència de gènere a través de les 
nostres xarxes socials.  
A més, formam part de dues xarxes integrades per les unitats o oficines d'igualtat de 
l'Estat. Per una part, de la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per l’Excel·lència 
Universitària (RUIGEU), integrada per les oficines d'igualtat de les cinquanta 
universitats públiques. I, de l'altra, del Grup de Treball d'Igualtat de Gènere, integrat a 
la Xarxa Vives d'Universitats. Tot això fa que mantinguem molt de contacte amb altres 
universitats, a més de participar en activitats i iniciatives conjuntes.  
En resum, fomentam la introducció del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes, i la lluita contra la violència de gènere en els diferents àmbits de coneixement, 
molt especialment en el docent, i amb especial atenció en aquelles àrees més influents 
per la seva projecció en la societat.   

Activitats 

• Organització i realització del IV Concurs de Microrelats contra la Violència 
Masclista: Assetjament sexual i assetjament de carrer, per commemorar, el 25 de 
novembre, el Dia Internacional per la Lluita contra la Violència cap a les Dones.  

• Campanya de tolerància zero contra les violències masclistes. L'objectiu és formar i 
prevenir sobre aquesta qüestió. 
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• Participació i adhesió al manifest contra les violències masclistes elaborat per la 
Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere de les Universitats Espanyoles per a 
l'Excel·lència (RUIGEU) amb motiu del 25 de novembre.  

• Realització del curs Principis Bàsics en Gènere, organitzat per l'Institut de Recerca i 
Innovació Educativa (IRIE) i adreçat al personal docent i investigador en la modalitat 
presencial. 

• Renovació de la comissió per a l’elaboració i el seguiment del III Pla d’igualtat de la 
UIB. 

• Elaboració i presentació a la comissió per a l’elaboració i el seguiment del III Pla 
d’igualtat de l’informe d’avaluació del II Pla d’igualtat 2019-2021. 

• Assistència a la IX Trobada d'Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, celebrada els dies 
2 i 3 de desembre de 2021 a la Universitat de Girona.  

• Organització de la VI edició de la Jornada Jo també Puc Fer-ho 11F, amb motiu de 
l’11F, Dia de la Dona i la Nina en la Ciència. Activitat adreçada a alumnes de 
secundària, amb la col·laboració del PortUIB. Consisteix en xerrades de dones, 
relacionades amb els estudis científics i tecnològics, adreçades a nins i nines de 
secundària. (Febrer de 2022.) 

• Organització de la II Jornada Universitària sobre Investigació amb Perspectiva de 
Gènere a la UIB, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març. 
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. En aquesta 
edició destacà la temàtica de gènere i salut. (Març de 2022.) 

• Assistència a la XV Trobada Estatal de la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per 
l’Excel·lència Universitària (RUIGEU, en castellà), que va tenir lloc els dies 26 i 27 de 
maig de 2022, a la Universitat d’Alcalá, Madrid.   

• Procés de captació de dades per fer el Diagnòstic de la situació de gènere a la 
Universitat per a l’elaboració del III Pla d’igualtat, amb la col·laboració de l’Oficina 
de Planificació Estratègica. 

• Tallers per combatre els estereotips de gènere i els mites de l’amor romàntic. L'OIO, 
amb el suport del Consell Social de la UIB i amb el suport institucional i econòmic 
de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, imparteix uns tallers educatius 
per combatre els estereotips de gènere als centres de secundària de les Illes Balears. 

• Actualment, estam en un procés d’elaboració i aprovació del III Pla d’igualtat de 
gènere de la UIB. 
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Enllaços a la pàgina web 

• <oficinaigualtat.uib.cat> 
 

• https://www.vives.org/forum-vives/ix-trobada-digualtat-de-genere/  
• https://www1.uah.es/pdf/noticias/igualdad/docs/xv_encuentro_ruigeu_2022_

programa_.pdf  
 
 
 
 


