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Objectius
L'objectiu general del mòdul és abordar la problemàtica de la igualtat de gènere des d'una perspectiva de
salut, a partir d'un conjunt de polítiques que impacten en la intersecció del treball productiu i de la vida
quotidiana de les persones, així com proporcionar els instruments necessaris per a la seva anàlisi crítica i per
a l'elaboració de propostes d'actuació, des d'una perspectiva europea.

Competències
Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi de la relació entre mercat laboral, cures i desigualtats socials.
Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques socials i els processos que incideixen en la redistribució
de recursos i en la millora del benestar de la ciutadania, en diferents àmbits i des d'una perspectiva
europea.
Dissenyar, implementar i avaluar polítiques sociolaborals que incideixin en la relació entre treball,
ocupació i benestar.
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge
1. Avaluar les polítiques d'igualtat entre homes i dones en el món laboral des d'un enfocament de gènere.
2. Avaluar les polítiques de suport a la vida diària des d'un enfocament de gènere.
3. Avaluar les polítiques dutes a terme en aquest camp
4. Dissenyar actuacions en matèria de polítiques d'igualtat entre homes i dones a escala local i
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4. Dissenyar actuacions en matèria de polítiques d'igualtat entre homes i dones a escala local i
considerant l'escenari de la vida quotidiana
5. Identificar les polítiques de promoció de la salut i els mecanismes mitjançant els quals s'apliquen.
6. Identificar les principals línies d'estudi actuals sobre la relació entre treball, ocupació i benestar en la
vida quotidiana, en les societats avançades
7. Identificar les relacions entre l'àmbit laboral i el de la vida quotidiana, amb una atenció particular als
impactes de les polítiques d'ocupació en la salut, en clau de gènere.
8. Interpretar els principis generals que guien les polítiques de salut laboral, així com els models
preventius existents.
9. Proposar línies d'intervenció sobre els factors que incideixen en les desigualtats de salut i les seves
relacions amb les desigualtats de gènere, en el camp de l'ocupació.
10. Proposar noves línies d'estudi en matèria de treball i benestar quotidià
11. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts
1- Polítiques d'igualtat entre dones i homes en l'ocupació: treball, salut laboral i vida quotidiana.
2- Polítiques d'ocupació, condicions de treball i desigualtat de gènere. Una anàlisi des de la perspectiva de la
salut.
3- Polítiques preventives, factors de risc laboral i gènere.
4- Riscos psicosocials, organització del treball i els seus impactes en la vida quotidiana.
5- Polítiques de regulació de la jornada laboral. Pràctiques empresarials de flexibilització de la jornada i els
seus efectes en les condicions de treball i vida quotidiana.
6- Influència / interferència de les tecnologies en les pautes de treball i vida quotidiana des d'una perspectiva
de gènere.
7- Polítiques corporals de la desigualtat social des d'una perspectiva de gènere interseccional.
8- Panorama europeu de la regulació de la intersecció entre vida laboral i extralaboral des de la perspectiva de
la salut i la desigualtat de gènere.

Metodologia
Les sessions combinaran:
a) Presentacions docents de caràcter teòric.
b) Seminaris de discussió de textos i de casos pràctics i / o propostes d'intervenció.
c) Preparació d'un treball individual, que prèviament es discutirà en grups a l'aula.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

24

0,96

5, 6, 7, 8

8

0,32

1, 2, 3, 4

48

1,92

1, 2, 3, 11

Tipus: Dirigides
Presentacions docents
Tipus: Supervisades
Seminarios
Tipus: Autònomes
Treball individual
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Avaluació
L'avaluació es basa en les següents proves:
Participació activa en dos seminaris de discussió i exposició de textos i / o de casos pràctics. Cada
seminari representarà el 25% de la nota (x 2 = 50%). L'avaluació es realitzarà segons la participació
activa en les sessions i el lliurament posterior per a cadascuna d'elles d'una breu reflexió individual com
resposta a la pregunta de debat.
Redacció d'un breu assaig (10-15 pàgines) sobre l'estat de la qüestió teòrica en relació a alguna de les
temàtiques proposades en el conjunt del mòdul (50%).
A més cal garantir el 80% d'assistència a les sessions presencials.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assaig individual

60

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11

Participació en seminaris

40

40

1,6

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
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