dijous, 07 de març de 2019

Curs en línia gratuït de la UdL per detectar la
violència de gènere
Aquest MOOC, sense límits de matriculats, es podrà cursar del 15
de març al 28 d’abril
Un curs en línia obert, gratuït i sense límits d’inscrits de la
Universitat de Lleida (UdL), el que es coneix com a MOOC
(massive open online course), “oferirà les eines per detectar
la violència de gènere i identificar conductes violentes que
sovint passen desapercebudes”, ha explicat la directora del
Centre Dolors Piera, Ana Romero.
Organitzat pel Vicerectorat de Docència de la UdL i el Centre
Dolors Piera, "Violencia de género. Una mirada
multidisciplinaria”, tindrà lloc del 15 de març al 28 d’abril, i se
suma, quant a modalitat, als dos que s’han dut a terme fins
ara, “Les claus de la producció d’aliments, tecnologia i gestió”
i “Aprendre a conviure a través del joc”, que, des del 2016 i
en només quatre edicions, han aconseguit arribar als gairebé
12.000 inscrits de prop de cent països diferents, segons ha
afirmat el vicerector de Docència, Paco García.
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MOOC Violència de gènere. Una mirada
García ha explicat que aquest MOOC s’adreça a qualsevol
multidisciplinària
persona de qualsevol lloc del món, i espera que desperti un
gran interès atesa la temàtica i la proximitat amb la jornada
reivindicativa del Dia Internacional de les Dones, perquè “el
problema de la violència de gènere existeix” i en aquests moments “ja és estructural”.
L’acció formativa té per objectiu general oferir un marc per al coneixement, l’anàlisi i la reflexió sobre el problema
de la violència de gènere en l’àmbit de la parella des de diferents perspectives. S'estructura en cinc mòduls i
sessions de 20 minuts de durada i tractarà temes relacionats amb la construcció social del gènere; la violència de
gènere en l'àmbit de la parella; el llenguatge, la comunicació i la violència de gènere; la coeducació, i la violència
de gènere i la salut de les dones a partir de peces audiovisuals.
Tant el vicerector com la directora del Centre Dolors Piera han coincidit a assenyalar que aquest curs, a diferència
d’altra informació que es pot trobar per Internet, ofereix informació “rigorosa, accessible i de qualitat, perquè ve de
la universitat, i alhora és una bona eina de sensibilització sobre la violència de gènere”.
L'equip docent està format per Mª Ángeles Calero, catedràtica de Llengua Espanyola de la UdL i exdirectora del
Centre Dolors Piera; Leonor Cantera, professora titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat
Autònoma de Barcelona; Ianire Estébanez, ciberactivista i bloguera, autora del web minoviomecontrola.com; Isabel
Menéndez, professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat de Burgos, Teresa Quintillà,
professora de la UdL i membre del seminari interdisciplinari d’Estudis de la Dona, i Carme Valls, endocrinòloga i
especialista en salut femenina.
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