
 

 

Curs "Tractament no sexista de la informació: claus i
fonaments". 4a edició.

divendres 20 abril 2007

La Fundació Isonomia de la Universitat jaume I de Castelló, continuant
amb els seus objectius encaminats cap al desenvolupament dels estudis de
gènere on trobem la realització de programes de formació en matèria
d’igualtat entre dones i homes, organitzen la propera edició del curs de
postgrau online "Tractament no sexista de la informació: claus i
fonaments"

.

En el context europeu i internacional, existeix un marc normatiu que reconeix el dret a la
igualtat com a via per garantir que homes i dones siguin tractats de manera equitativa i
respectuosa en tots els àmbits on es desenvolupa la vida de les persones. Igualment, en l’àmbit
estatal els articles 1 i 14 de la Constitució Espanyola recullen, específicament, el principi
d’igualtat i el dret a la no discriminació per raó de sexe (igualtat formal), manifestant l’article
9.2 l’obligació dels poders públics a garantir que aquest dret sigui efectiu (igualtat real).
Recentment també s’estan aprovant tota una sèrie de normatives i lleis que asseguren el
cumpliment de tal dret a nivell estatal, com són, entre d’altres, la Llei Orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de Mesures de protecció oficial contra la Violència de Gènere i la Llei Orgànica
3/2007 de 22 de març per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes que presenten múltiples
impicacions a tenir en compte en diversos àmbits professionals, entre ells el de la informació i
la comunicació.

Finalment, les autonomies també tenen establertes les seves pròpies regulacions en aquest
àmbit.

El curs, per tant, està dirigit, principalment, a professionals dels mitjans de comunicació (ràdio,
premsa, televisió, internet, etc), a persones titulades en Ciències de la Informació, Periodisme,
Publicitat, etc. i a ottes aquelles persones interessades per conèixer claus i instruments per
dona un ús no sexista al llenguatge, així com per aprofundir en diferents continguts relacionats
amb l’igualtat entre dones i homes.

El curs s’emmarca en els estudis de postgrau sent reconegut com títol propi per la Universitat
Jaume I. El temari està impartit per professorat universitari i per persones especialistes en
cada matèria, amb qui l’alumnat mantindrà un contacte directe.

Cada alumne tindrà una atenció personalitzada, tant en la tutorització dels temes i en
l’assistència tècnica, com en la dinamització del curs on tindrà un contacte permanent.

Els programes, actualitzats en cada nova edició, mantenen el rigor i la vigència que requereix
l’objectiu de dotar de competència a l’alumnat, de manera que puguin aplicar els coneixements
apresos en el seu àmbit professional i/o d’intervenció social, davant les noves exigències
conceptuals i legislatives en el marc de la igualtat.

Es trobarà tota la informació en la web del curs : http://isonomia.uji.es/tratamiento2007/

El curs, entre d’altres, presenta les següents novetats:

 Està adaptat al futur sistema de crèdits europeus (ECTS).

 L’alumnat que finalitzi el curs amb la qualificació APTA formarà part, si així ho desitja, de la
Borsa de Treball Isonomia.

 L’alumnat que ho desitgi podrà realitzar els MÒDULS que siguin de major interés sense
necessitat de matricular-se del curs sencer. La realització de cadascun dels mòduls es
certificarà de manera individualitzada, existint la possibilitat d’obtenir el títol del curs al
finalitzar la totalitat dels mòduls en un termini no superior a 5 anys, des de l’inici de la

 



matrícula en el primer mòdul.

Si desitza realitzar l’inscripció del curs o d’un dels mòduls, pot fer-se a través de la direcció de
correu electrònic: http://isonomia.uji.es/registro/

El periode de matriculació pel curs sencer finalitza el 30 d’abril i el dels mòduls podrà
activar-se fins a 8 semanes abans de la seva finalització.

Ver web : VIA FUNDACIÓ ISONOMIA.

Darrers articles a la mateixa secció

Una aproximació al ciberfeminisme
Per molts anys Mujeres!
¡¡¡Vou ter que chamar unha secretaria!!!
La “Blogosfera feminista” ja és una realitat
TOTES SOM PAKAS!

Altres notícies breus de la mateixa secció

9 de juliol: El Govern de la Generalitat posa les tecnologies de la informació i
comunicació a l’abast de les entitats de dones
3 de juliol: Les dones tarragonines tenen cada cop més interés en les noves tecnologies
1 de juliol: Un nou software corregirà el vocabulari sexista
11 de juny: L’escola virtual d’igualtat de l’Instituto de la Mujer incrementa les seves
places en un 240%
14 de maig: Tres dones egípcies converteixen els seus blocs en llibres d’èxit
9 de maig: Món digital, món masclista
21 d'abril: Neix Femipedia, la primera enciclopèdia digital feminista
Desembre de 2007: Formació política de dones. Lideresses africanes

 

 


