
Apertura de preinscrición do curso Introdución á perspectiva de xénero do ITINERARIO 

FORMATIVO virtual en xénero 

 

O vindeiro 13 de marzo ás 12 horas abrirase o período de prescrición do curso 

Introdución á perspectiva de xénero que se desenvolverá do 1 de abril ao 31 de maio. 

Este curso forma parte do ITIENRARIO FORMATIVO virtual en xénero que foi 

presentado polo Reitor, Manuel Reigosa,  e a directora da Unidade de Igualdade, Águeda 

Gómez, o pasado luns.  

(https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/arredor-70-membros-

comunidade-universitaria-quere-mellorar-os-seus-conecementos-igualdade)  

Esta iniciativa que ten como finalidade satisfacer as necesidades de formación en xénero 

da comunidade universitaria foi desenvolvida pola Unidade de Igualdade e a Vicerreitoría 

de Ordenación Académica e Profesorado da Universidade de Vigo, co apoio financeiro 

do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.  

O itinerario está composto por nove formacións, unha introdutoria (40 horas) e oito (15 

horas) con temáticas máis específicas como a economía de xénero, educación afectiva-

sexual, normativa de xénero, perspectiva de xénero na educación, conciliación e 

corresponsabilidade ou o acoso sexual ou en función do xénero. 

Na elaboración do material didáctico dos cursos participaron principalmente profesorado 

experto da Universidade de Vigo e para algunhas temáticas convidáronse a expertas 

doutras universidades. 

Os cursos serán certificados pola Universidade de Vigo. A formación para o alumnado 

será recoñecida por créditos ECTS (pendente de confirmación), terá o recoñecemento 

de Actividades de formación permanente para o PDI e computará como méritos para 

concursos do PAS. 

 

A páxina web do itinerario é a seguinte:  

http://formacionigualdade.webs7.uvigo.es/inicio/  

 

A idea é que se vaian xerando novos cursos para ampliar contidos e enfoques para 

adaptarse mellor á demanda da comunidade universitaria.  

 

Características do deseño do curso 

A innovación do itinerario consiste en combinar metodoloxías de docencia en liña con 

contidos de alta calidade. 

A programación dos cursos buscou que houbera varias formacións todos os meses.  

A metodoloxía empregada é principalmente a instrución programada e a avaliación farase 

a través de exames tipo test en liña. 
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