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Actividade   Código:  
 
Título  Formación en xénero para a docencia universitaria 
 

Destinatarios  

Requisitos    

Duración   

Datas e Horario   

Lugar / 
Modalidade   

Prazas  

 
Obxectivos 
O curso Formación en xénero para a docencia universitaria ten como obxectivo ofrecer ao profesorado 
as ferramentas teóricas e prácticas necesarias para aplicar a perspectiva de xénero na docencia 
universitaria. Os obxectivos específicos son: 

• Coñecer as políticas e estratexias para a igualdade de xénero na universidade. 
• Valorar o impacto da perspectiva de xénero no deseño do currículo universitario. 
• Coñecer estratexias e actividades que permitan traballar os contidos docentes con unha 

perspectiva de xénero. 
• Seleccionar materiais que permitan traballar os contidos docentes con unha perspectiva de 

xénero. 
• Levar a práctica as estratexias que permitan traballar os contidos docentes con unha 

perspectiva de xénero. 
 
Contidos 

• Marco legal da formación con perspectiva de xénero. 
• Sistema sexo-xénero, socialización e análise de xénero. 
• Os estudos de xénero. 
• Androcentrismo na ciencia e nos contidos formativos. 
• A inclusión da perspectiva de xénero no ámbito académico. 
• Elementos do deseño curricular para a inclusión da perspectiva de xénero na docencia na 

universidade. 
• Recursos apropiados as distintas disciplinas e áreas de coñecemento. 

 
Metodoloxía 
O curso desenvolverase a través dunha metodoloxía teórico-práctico. As sesións presenciais terán un 
carácter expositivo e fundamentalmente participativo e práctico. Para as sesións virtuais o alumnado 
disporá na plataforma virtual da documentación necesaria para o traballo dos contidos do curso e contará 
co apoio das titoras para atender as consultas. O traballo a desenvolver nas horas virtuais consistirá na 
realización de un traballo sobre a incorporación da perspectiva de xénero na docencia. 
Para a avaliación terase en conta a asistencia e participación activa durante o mesmo e a realización da 
actividade práctica relacionada coa docencia que inclúa de forma transversal a perspectiva de xénero. 
Esta actividade enviarase a través do campus virtual. 
 
Profesorado 
Nome:  Ana Sánchez Bello, Eva Aguayo Lorenzo, María carreiro Otero, Ana Jesús López Díaz 
 
Observacións e recursos:  
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