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Objectius:
L’objectiu general del mòdul és abordar la problemàtica de la igualtat de gènere a través d’un
conjunt de polítiques clau en el treball i la vida quotidiana de les persones, així com
proporcionar les eines necessàries per a la seva anàlisi crítica i per a la elaboració de propostes
d’actuació, des d’una perspectiva europea.
Els continguts del mòdul s ’organitzen en tres línies temàtiques:
Bloc 1. Polítiques d’igualtat entre homes i dones al món laboral
Sessió 1: (14 febrer 2013)
Professora: Pilar Carrasquer
Polítiques d’igualtat entre homes i dones i polítiques d’ocupació a Europa: dos mons
divergents? La importància del nivell local i d’empresa

Sessió 2: (21 febrer 2013)
Professora: Pilar Carrasquer
Doble presència i disponibilitat: el repte de les polítiques d’igualtat entre homes i dones des de
la vida quotidiana

Bloc 2. El treball de cura i la vida quotidiana
Sessió 3: (28 febrer 2013)
Professores: Sara Moreno & Pilar Carrasquer
La provisió quotidiana del treball de cura: mercat, estat, família

Sessió 4: (7 març 2013)
Professora: Sara Moreno
Les polítiques d’atenció i suport a la vida diària

Sessió 5: (14 març 2013)
Professora: Sara Moreno
La professionalització de la cura

Bloc 3. Polítiques de salut, treball i vida quotidiana
Sessió 6: (21 març 2013)
Professor: Josep Espluga
Relacions entre polítiques d’ocupació, condicions de treball i salut. Impacte en les polítiques
d’igualtat.

Sessió 7: (4 abril 2013)
Professors: Clara Llorens & Josep Espluga
Desigualtats de gènere i salut laboral (pel que fa a exposició a factors de risc, conseqüències
sobre la salut, epidemiologia, mesures preventives, prioritats de recerca sobre salut laboral,
etc.)

Sessió 8: (11 abril 2013)
Professora: Clara Llorens
Riscos psicosocials, treball i vida quotidiana

Metodologia docent:
Les sessions combinaran:
a) Presentacions docents de caràcter més teòric.
b) Seminaris de discussió de textos i de casos pràctics i/o propostes d’intervenció.
L’avaluació continuada incorporarà les següents evidències:



Participació activa en tres seminaris de discussió i exposició de textos i/o de casos
pràctics. Cada seminari comptarà un 20% de la nota (x 3 = 60%).
Redacció d’un breu assaig sobre l’estat de la qüestió teòrica en relació a alguna de les
temàtiques proposades en el conjunt del mòdul (40%).

A més, cal garantir el 80% d’assistència a les sessions presencials.

