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FORMACIÓ DE POSTGRAU
ESPECIALITZACIÓ EN

LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
EINES CONCEPTUALS I METODOLOGIES

PER QUÈ AQUEST POSTGRAU?
Un dels grans reptes de les polítiques públiques i els projectes d’intervenció és la
incorporació de la perspectiva de gènere. Per a fer-ho possible, es necessiten
professionals amb els coneixements i les competències de gènere suficients per a què
les accions estiguin ben fonamentades, orientades i per a què siguin efectives.
L’objectiu del postgrau és el d’oferir eines teòriques, metodològiques i pràctiques
necessàries per a la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques i projectes
en totes les seves fases, des del seu disseny, a la planificació, implementació i avaluació.

FORMACIÓ DE POSTGRAU 2021-2022
La perspectiva de gènere a les polítiques públiques i
projectes. Eines conceptuals i metodologies
COORDINAT PER : LÍDIA ARROYO PRIETO

BLOC 1. TEORIES FEMINISTES QUE FONAMENTEN I ORIENTEN LES
INTERVENCIONS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Es coneixeran les diferents aportacions de les teories feministes al llarg de la història fins
l’actualitat que han inspirat i fonamenten les polítiques i intervencions feministes, tant
des de l’àmbit públic, des de la política al mercat de treball, com des de l’àmbit de la
subjectivitat i el cos. També es presentaran els fonaments de l’epistemologia feminista i la
perspectiva interseccional.

BLOC 2. POLÍTIQUES PÚBLIQUES I PROJECTES DE GÈNERE
Pel que fa a les polítiques públiques de gènere, treballarem des de la seva evolució i
conceptualització, al feminisme a l’espai polític i en la construcció de l’agenda de les polítiques
públiques. Així també es presentaran eines pràctiques per a saber com introduir la perspectiva
de gènere a les polítiques públiques.
Respecte els projectes, es presentaran diferents estratègies i eines pràctiques sobre com
introduir la perspectiva de gènere als projectes, així com els reptes i oportunitats dels
projectes europeus en clau de gènere.

BLOC 3. INDICADORS DE GÈNERE PER A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
I PROJECTES
Es treballarà la conceptualització, metodologia i els recursos estadístiques per l’ elaboració i
aplicacions dels indicadors de gènere, tant en pel que fa a les diagnosis de gènere com pel
que fa al seguiment i avaluació de les polítiques i projectes. S’introduirà també el treball amb
dades obertes i digitalitzades.

Les classes es portaran a terme els divendres, de 16 a 20h de la tarda
Inici del curs: divendres 22 d'octubre de 2021, a la seu del Colpis
Lloc: c. Roger de Llúria, 155 Entresòl 1 de Barcelona

Més informació i inscripcions a: http://bit.ly/PostgrauGenere21
EL CURS ES FARÀ EN FORMAT PRESENCIAL

