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Seminari 
«Relacions de poder i conductes abusives en  

educació en una perspectiva de gènere» 

Presentació 

En el marc del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres, el curs 2014-2015 
es va crear un equip de treball per analitzar com millorar aquesta formació des de la 
perspectiva de gènere. Aquest equip ha tractat les relacions de poder, les violències i altres 
formes de relació abusiva que es viuen i es reprodueixen en els processos educatius.  

Aquesta iniciativa respon als principis de responsabilitat social de les universitats i a una 
voluntat política atenta a les recomanacions i directrius de les Nacions Unides, en el sentit de 
contribuir a una formació ètica orientada a la comprensió humana, a aprendre a ser i a 
conviure. Aquesta formació ha d’afavorir la vivència en entorns democràtics, participatius i no 
excloents, i promoure ciutadanies no negades, en contextos de convivència que es van 
construint a través de relacions no marcades per les estructures estereotipades, com el 
gènere, sinó respectuoses i reconeixedores de les diferències. 

El Seminari es planteja com un espai per dialogar, reflexionar i recollir les aportacions des 
d’àmbits docents i de recerca diversos, ja sigui des de la formació de mestres, des d’altres 
graus, centres i serveis universitaris, com també des d’organitzacions i institucions 
governamentals i no governamentals.  

Els eixos d’anàlisi que es proposen en relació a la formació de mestres, i en general a la 
formació universitària, són: 

• Sabers sobre relacions de poder, violències i altres relacions abusives que caldria 
incorporar en la formació. 

• Incorporació dels eixos temàtics en els plans d’estudis, sigui com una àrea específica o 
des d’una perspectiva transversal del currículum. 

• Transversalitat i impacte de gènere d’aquesta formació. 

 

Data: 10 juliol 2015 

Organitzat pel Programa MIF del Consell Interuniversitari de Catalunya amb la col.laboració 
de la Comissió Dona i Ciència del CIC i de l’Institut Català de les Dones 

Lloc: Rectorat de la Universitat Ramon Llull. Carrer Claravall, 1-3. Barcelona 
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Programa 

9.30h Benvinguda institucional i presentació del Seminari 

Dr. Josep Maria Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull 

Sr. Lluís Jofre, director general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya 

Sra. Núria Balada, directora executiva de l’Institut Català de les Dones 

Dra. Anna Berga, presidenta de la Comissió Dona i Ciència del CIC 

Dr. Miquel Martínez, coordinador del Programa de Millora i Innovació de la Formació de 
Mestres (MIF) del CIC 

10h Taula Rodona  

Dr. Carlos Lomas, Instituto de Educación Secundaria N. 1 de Gijón 

Dra. Anna Berga, Presidenta de la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de 
Catalunya 

11.15h Pausa  

11.45h Presentació del document esborrany elaborat per l’equip de treball 

Dra. Isabel Carrillo, professora de la Universitat de Vic-UCC i coordinadora de l’equip de 
treball 

12h Grups de discussió interdisciplinaris 

Grup 1. Moderació: Rosa Guitart  

Grup 2. Moderació: Esther Fatsini  

13.15h Conclusions dels grups de discussió 

14h Cloenda 

 


