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Introducció 

L’objectiu d’aquest treball és proporcionar a la Universitat Oberta de Catalunya un sistema 

d’indicadors per incorporar la perspectiva de gènere a diferents nivells, tant en l’institucional com 

en els diferents programes que s’hi imparteixen. Com tot entorn i procés educatiu, ens trobem amb 

una realitat complexa, “on intervenen gran quantitat d’actors, accions, relacions  i interrelacions, 

que són difícils d’analitzar i avaluar en el seu conjunt” (1).  Per aquest motiu, l’existència d’una gran 

diversitat de requeriments legals, estratègics i polítics -interns i externs-  fan necessària la proposta 

d’un sistema únic d’indicadors que permeti a la institució analitzar i avaluar aquells aspectes 

relacionats amb la igualtat i equitat entre les persones que conformen la comunitat universitària.  

Aquest treball fa un recull i anàlisi d’aquests requeriments i els interrelaciona per tal de donar-los 

una resposta més eficient i de conjunt, que eviti potencials dispersions. A partir d’indicadors 

existents dins i fora de la institució, modificats i de nova creació, proposa un sistema organitzat en 

funció de les necessitats i context de la UOC. En la primera part de treball trobem la fonamentació 

teòrica i conceptual sobre la perspectiva de gènere en general i el seu reflex en les institucions 

d’Educació superior, així com una anàlisi de l’estat de la qüestió a la institució objecte d’estudi 

mitjançant un breu resum històric i una anàlisi DAFO. La segona part detalla el procés d’interrelació 

dels diferents requeriments i de com això es tradueix en una priorització dels mateixos. De com 

aquest procés determina el disseny de la fitxa d’indicador i el recull i selecció d’indicadors ja 

existents que els donen resposta. De la modificació, en cas necessari d’alguns d’aquests indicadors, 

i de la proposta de nous, resultant en una proposta final de 70 indicadors. 

 

Paraules clau 

 Indicadors - Perspectiva de gènere -  Igualtat – Equitat - Avaluació de la qualitat 

 

Fonamentació teòrica i conceptual 

Per poder abordar què significa incorporar la perspectiva de gènere a l’Educació superior hem 

d’introduir primer alguns conceptes que ens permeten entendre i delimitar la nostra proposta de 

sistema d’indicadors. Quan parlem de gènere fem referència una construcció sociocultural. La que 

té a veure amb “actituds culturals i socials que configuren i sancionen allò que és femení i masculí 

tant en els comportaments, com en els productes, tecnologies, entorns i coneixements” (2). La 
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igualtat de gènere és un dret humà i així ho recull la Carta de San Francisco 1945 de les Nacions 

Unides (3).  

A l’hora de partir de conceptes com la igualtat de gènere i l’equitat de gènere, ens basem en les 

definicions que trobem a l’article 2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 

homes de la Generalitat de Catalunya (4): 

f) Equitat de gènere: la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les 

oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre 

dones i homes en la societat. 

g) Igualtat de gènere: la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de 

desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols 

de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i 

necessitats de dones i d’homes són igualment considerats, valorats i afavorits. 

La perspectiva de gènere “permet fer visibles formes de discriminació sistèmica que no són 

intencionals ni directes o evidents, perquè la discriminació per escrit, aquella que s’explicitava en 

normes i reglaments, avui en dia està prohibida clarament en molts països del món” (5). Es fa palès 

llavors que, tots i els esforços legislatius i governamentals, existeixen encara “formes indirectes de 

discriminació que expressen la permanència d’estructures socials i institucionals dissenyades des 

d’una divisió entre el que és masculí i femení, on es reprodueixen les desigualtats a través de 

mecanismes menys visibles”.  

Afegirem a més, que la mirada sobre la incorporació de la perspectiva de gènere serà una mirada 

àmplia, també anomenada “interseccional”(6). Aquesta parteix de que la concepció masclista i 

androcèntrica del món no afecta només a les dones sinó també persones de cultures, orígens, edats, 

orientació sexual i ètnies diferents i aquelles amb vulnerabilitats especials, per la qual cosa la 

incorporació de la perspectiva gènere contribuirà a una major inclusivitat d’aquestes persones.  

Les universitats, com a part de la societat, són permeables a reproduir els rols, els estereotips i les 

ideologies de gènere en diferents àmbits de la seva activitat i és per això que no s’escapen dels 

possibles biaixos i mirades androcèntriques, el que s’anomena “ceguesa al gènere”(6). Diverses 

autores han posat sobre la taula, a través dels seus treballs de recerca, algunes dades que mostren 

que tot i que s’ha avançat en alguns aspectes, a nivell espanyol, en les polítiques d’igualtat i equitat 

entre homes i dones a la universitat, encara trobem “sostres de cristall blindat”, situacions de 

“leaking pipeline” i “sticky floors” (7). És a dir, dificultats per promocionar i ascendir a altes posicions 
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dins de la institució universitària; microdiscriminacions basades en estereotips sexistes; i  escenaris 

on la dona queda ancorada per culpa del seu rol associat a les cures.  

Si ens referim als continguts de les diferents disciplines de coneixement que s’imparteixen a les 

universitats podem trobar “una sobregeneralització dels fenòmens estudiats a partir de les 

experiències dels homes (...); una falsa representació del comportament, actituds i necessitats de 

les dones com a desviació del model ideal masculí; una ofuscació de les diferències entre homes i 

dones, com si fossin grups homogenis; i unes explicacions de les diferències basades en estereotips 

de gènere (8)”.  

Per poder posar en evidència aquesta ceguesa de gènere calen indicadors que permetin diagnosticar 

en quin estat es troba aquesta ceguesa i en quins elements de l’activitat de la universitat es 

produeix, per tal de poder-hi intervenir i per tant, prevenir-la, evitar-la i erradicar-la.  

Actualment es disposa d’indicadors proposats per diferents institucions i a través de diversos marcs, 

més generals i més específics del nostre objecte d’estudi: 

- Igualtat en general (Observatori IQ(9), She Figures (10)) 

- Igualtat en l’educació (Education at a Glance (11)) 

- Perspectiva gènere a la universitat-ciència i recerca (Marc general AQU (8), Indicadors Dona 

i Ciència (12), Indicadors Biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del 

personal a les universitats de la Xarxa Vives (13), La perspectiva de gènere en docència i 

recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur (6), Sistema de 

indicadores para la equidad de gènero en instituciones de Educación superior (UNAM-

INM)(5)).  

- Universitat Oberta de Catalunya: indicadors de la Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 

2018 del Pla d’Igualtat 2015-2019 (14). Alguns d’ells ja donen resposta a la legislació vigent 

en matèria de gènere i a certs requeriments del marc general AQU. A l’apartat de 

contextualització i justificació entrem en més detall pel que fa a aquest aspecte. 

El que pretén aportar aquest treball és una proposta integrada d’indicadors adaptada a les 

necessitats de la UOC, a partir del seu full de ruta en política de gènere. Aquesta proposta té en 

compte els indicadors ja existents i els que considero que s’haurien d’incloure per a poder incidir 

realment en l’equitat i igualtat de gènere en la institució a tots els nivells. 

 

Contextualització i justificació 
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La Universitat Oberta de Catalunya és una fundació privada sense ànim de lucre amb un percentatge 

de participació pública a partir d’un contracte-programa amb la Generalitat de Catalunya. La UOC  

té dins dels seus objectius institucionals des de l’any 2020 incorporar els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Entre ells es troba l’objectiu 5 que persegueix 

“aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes” (15).  

A banda d’aquesta voluntat institucional, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones 

i homes (4) obliga les organitzacions sense ànim de lucre a disposar de plans d’igualtat que els 

permetin prendre mesures per diagnosticar i aconseguir prevenir la discriminació. Aquesta llei 

estableix en diversos articles certes obligacions que afecten la Fundació Universitat Oberta de 

Catalunya. L’afecten com a “entitat sense ànim de lucre”, pel fet de ser fundació, en el seu Capítol 

III, i en concret als articles 13, sobre el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu; l’article 

15, relatiu als Plans d'igualtat de dones i homes del sector públic; l’article 21, sobre la Coeducació; i 

sobretot l'article 28, sobre Universitats i recerca. En aquest article s’indica que les universitats han 

de disposar d’un “pla d’igualtat en l’accés, la promoció i les condicions laborals del personal 

d’administració i serveis i del personal docent i investigador, que inclogui mesures específiques 

dirigides al col·lectiu d’estudiants, i també dissenyar i implementar una política de contractació de 

personal inclusiva que tingui en compte la formació específica de les persones que fan part dels 

comitès de selecció per a evitar tota discriminació de gènere en els processos de selecció de 

personal”. També s’incorporen, entre d’altres, aspectes relacionats amb els continguts de la 

docència i sobre la visibilització de les dones a la recerca.  

A més a més, el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte 

i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació (16) va modificar l’article 1 de la Llei 

orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes. La modificació especifica que “els plans 

d’igualtat han de contenir un conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els 

obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes” i en proposa les 

matèries mínimes que haurien de contenir.  

La UOC va crear el 2006 la comissió d’Igualtat d’oportunitats, que va portar a terme el 2008 la 

primera diagnosi de gènere i el primer Pla d’igualtat d’oportunitats. Ja el 2014 es crea la Unitat 

d’Igualtat que, des de llavors, és qui porta a terme les polítiques d’igualtat de gènere i qui realitza 

“una tasca de sensibilització amb l'objectiu de modificar les percepcions individuals al voltant de la 

igualtat d'oportunitats i alhora produir canvis estructurals en l'organització per tal d'estructurar la 

transversalitat de gènere al conjunt de la Universitat” (17). Els indicadors existents actualment a la 

institució es troben recollits a la Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018 (14), que parteix 
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del Pla d’Igualtat 2015-2019, dividit en 8 eixos temàtics i les accions que se’n deriven. Aquest pla 

d’igualtat incloïa, entre d’altres accions, la professionalització de la pròpia Unitat d’Igualtat, que fins 

el 2018 era impulsada per voluntaris de la institució, per la qual cosa la dedicació d’aquests no podia 

ser completa. El pla va ser avaluat el 2019 per part d’una consultora independent (18) en un informe 

on es posen de manifest algunes de les seves mancances. Entre d’altres, s'indica que els indicadors 

del pla són “en bona mesura d’indicadors de procés o de gestió, que difícilment aportaran 

informació rellevant respecte els resultats produïts amb l’acció o els impactes aconseguits sobre la 

situació inicial”. També recalca que “les dades les fonts de verificació es presenten de manera 

genèrica, sense fer referència a documents o bases de dades concretes i específiques”, posant en 

evidència la falta de concreció dels registres mencionats. Tot i que aquestes crítiques es refereixen 

concretament als indicadors de seguiment de les tasques realitzades per desplegar les accions del 

pla, cal tenir-les en compte també en el plantejament del sistema d’indicadors de diagnòstic, per tal 

que sigui coherent amb el que es vol aconseguir.   

El nou Pla d’Igualtat 2020-2025, que encara està en procés d’elaboració, va presentar públicament 

el març de 2020 els seus quatre eixos temàtics així com els seus objectius estratègics. D’aquí partiran 

objectius operatius i accions que encara s’estan configurant i es presentaran a l’últim trimestre de 

2020. De cara al nostre treball es consideren aquests eixos i objectius estratègics per seleccionar i 

proposar els indicadors ja existents i de nova creació. A partir d’uns principis transversals 

(Transversalitat de gènere; transformar el coneixement; no discriminació; equitat; perspectiva de 

les cures; reconeixement de la diversitat; feminisme; i millora contínua) es plantegen 4 eixos que es 

treballaran en paral·lel: Docència; Recerca i innovació; Organització i Comunicació.  Aquests eixos 

inclouen cadascun entre 3 i 4 objectius estratègics propis i un de comú: Disposar de dades i 

mecanismes per avaluar la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i innovació, 

la comunicació, les polítiques institucionals i la cultura organitzacional, el que posa de manifest la 

necessitat d’una proposta com la del treball que ens ocupa.  

En paral·lel, AQU Catalunya ha publicat el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de 

gènere a l’educació universitària (8), que es veu detallada en un annex a la nova guia AQU 

d’Acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (versió 2019) (19) . Allà, s’especifica per cada 

estàndard, quins elements haurà de tenir en compte la institució i les seves titulacions per avaluar 

la incorporació d’aquesta perspectiva. Aquest aspecte és prioritari ara mateix per a la institució, ja 

que s’ha de poder explicar i mostrar dins dels pròxims processos d’acreditació. L’Àrea de Planificació 

i Qualitat de la UOC ja està treballant en aquests elements de diagnòstic, per tal de vincular-los amb 

els diferents processos (estratègics, operatius i de suport) del seu Sistema de Garantia Interna de la 
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Qualitat i també poder identificar-ne els departaments responsables. Aquests elements de 

diagnòstic també es tenen en compte per a  la nostra proposta.  

Les indicacions de l’AQU han portat a la Universitat, a través de la Vicegerència de Docència i el 

Vicerectorat de Docència i aprenentatge, a treballar amb el professorat i responsables de les 

titulacions en la modificació de les competències que els estudiants han d’adquirir en les titulacions. 

En concret a la UOC aquest treball per competències s’ha fet a través de la competència Compromís 

ètic i global (20), on hi ha inclosa la perspectiva de gènere, en coordinació amb l’àrea de Planificació 

i Qualitat, qui ha de vetllar perquè aquesta incorporació compleixi els requisits d’AQU Catalunya. 

Un primer grup pilot de professorat propi ha realitzat una formació específica al febrer de 2020 per 

poder impulsar la incorporació d’aquesta mirada a les assignatures dels diferents programes 

(Infografia 1 Docència amb perspectiva de gènere a l’Annex). 

Ens trobem doncs, com ja apuntàvem anteriorment, davant de requeriments propis i externs 

procedents d’agents diversos, i que afecten diverses àrees i processos de la Universitat.  I d’aquí la 

necessitat d’establir un marc comú que pugui donar resposta a totes aquestes demandes.  La 

següent anàlisi DAFO (Taula 1) recull aquest context per poder plantejar aquest marc comú: 

 

Taula 1. DAFO 
DEBILITATSLITATS AMENACES 

 Possible descoordinació entre àrees i risc 
d’encavalcament d’accions  

 Infradotació de la Unitat d’Igualtat 
 Disposar de dades fiables i sistematitzades per 

alimentar els indicadors 
 Dispersió de les dades en diversos aplicatius i fonts 

d’informació 
 No existència d’un instrument global que integri 

els requeriments de gènere 

 Requeriments procedents de diverses institucions i 
amb diferent concreció 

 L’avaluació externa prioritza la incorporació de la 
perspectiva de gènere a nivell de titulacions (AQU) 

 Els aspectes laborals i organitzacionals recollits al 
pla d’Igualtat no tenen el mateix nivell de 
rendiment de comptes que els de les titulacions 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 
 Implicació institucional i inclusió als objectius 

anuals 
 Campanyes de conscienciació a tota l’organització 
 Nou pla d’Igualtat plantejat de forma participativa 

i transversal 
 Formació al professorat per saber com incorporar 

la perspectiva de gènere a les assignatures 
 

 La incorporació de la perspectiva de gènere és un 
tema d’actualitat i pot tenir bons efectes 
reputacionals 

 Possibilitat de realitzar accions que tinguin un 
efecte real de canvi a nivell de gènere    

 
 
 

Elaboració pròpia 

Objectius 

Objectiu general 

Dotar la Universitat Oberta de Catalunya d’un sistema d’indicadors sobre la incorporació de la 

perspectiva de gènere a la institució. 
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Objectius específics 

● Proposar un instrument per a la diagnosi i contribuir així a la presa de decisions sobre 

igualtat i equitat de gènere. És a dir, informar de l’estat del sistema (Michaela Martin & 

Claude Sauvageot, 2011 a 1).  

● Disposar d’informació consistent i sistemàtica per a realitzar propostes de millora en 

polítiques de gènere a la UOC.  

● Comptar amb dades que permetin veure l’evolució de la institució al llarg del anys en la 

implementació de les polítiques de gènere.  

 

Disseny metodològic 

El treball final es planteja com un projecte pràctic i d’aplicació amb èmfasi en la detecció de 

necessitats. Per poder detectar quines són necessitats de la institució es tenen en compte: 

● Conversa breu amb la coordinadora de la Unitat d’Igualtat, responsable d’impulsar i 

coordinar el Pla d’Igualtat de la UOC. 

● Revisió de documentació facilitada per la Unitat d’Igualtat: els eixos i objectius estratègics 

del Pla d’Igualtat UOC (2020-2025)(21).1 

● Revisió de documentació facilitada per l’Àrea de Planificació i Qualitat sobre elements de 

diagnòstic a partir de la Guia d’AQU Catalunya.  

● Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret Llei 

6/2019. 

● Requeriments d’AQU Catalunya per a les titulacions oficials de grau i màster. 

A partir de la informació obtinguda  i la documentació analitzada es detecta que, malgrat la institució 

està treballant en el seu Pla d’Igualtat i que l’Àrea de Planificació i Qualitat ha dissenyat els elements 

de diagnòstic abans esmentats, no existeix un instrument que reculli de forma integrada els 

diferents requeriments. Malauradament, tot i haver plantejat aquest treball final com una 

possibilitat per què la UOC pugui comptar amb aquest instrument integrador i adaptar-lo tant com 

sigui possible a les necessitats i prioritats institucionals, els esforços de la Universitat estan posats 

aquest any a poder donar resposta als requeriments AQU per a l’acreditació de titulacions oficials. I 

 
1La UOC va presentar els eixos principals del pla d’igualtat UOC 2020-2025 el 5 de març de 2020. El pla definitiu encara està en procés 
d’elaboració i està previst presentar-lo al mes de setembre. La proposta d’indicadors es basa en els eixos i objectius estratègics presentats 
durant la Jornada de presentació i retorn del nou pla d’Igualtat de la UOC celebrada del 5 de març de 2020. 
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malgrat haver ofert aquest treball com a possibilitat de desenvolupar i donar suport als eixos del Pla 

d’Igualtat 2020-2025, des de la Unitat d’Igualtat s’ha optat per no compartir els objectius operatius 

ni les accions que se’n deriven per trobar-se encara aquestes en procés de disseny. De no haver 

estat així, aquest treball s’hagués pogut plantejar com un encàrrec de la pròpia Unitat d’Igualtat, 

amb una proposta encara més a mida per als objectius operatius, participant i col·laborant, fins i 

tot, en el seu disseny.   

La detecció de necessitats doncs parteix de la meva pròpia visió del que considero que la UOC hauria 

de tenir per tal d’evitar els riscos que suposa no disposar d’un instrument únic. Segons el meu punt 

de vista, aquest fet podria comportar l’encavalcament de tasques i/o repetició d’accions, la dispersió 

de dades, i la impossibilitat de comptar amb una visió de conjunt, tan necessària si es vol comptar 

després amb un diagnòstic rigorós de l’efectivitat de la incorporació de la perspectiva de gènere.  

Dit això, igualment els agents destinataris de la proposta de sistema d’indicadors que es planteja en 

aquest treball final seran la Unitat d’Igualtat de la UOC, el professorat dels Estudis, l’Àrea de 

Planificació i Qualitat. La intenció és que pugui ser d’utilitat per a portar a terme els seus objectius i 

perquè la UOC pugui establir-ne els graus d’assoliment en funció de les seves prioritats anuals o en 

el període establert per la institució.  

Els beneficiaris de la proposta són el personal treballador de la UOC, que s’ha de beneficiar sobretot 

de la implementació de les polítiques tenen a veure amb la gestió de persones, així com l’alumnat i 

els graduats i graduades, a través de la incorporació de la perspectiva de gènere als plans d’estudis 

de les titulacions que cursen o que han superat, respectivament.   

 

Etapes del projecte 

● Recollida d’informació: documents de la institució sobre objectius, pla estratègic, pla 

d’igualtat. 

● Detecció de necessitats. A partir de la informació recollida es detecta la dispersió de la 

informació i la coincidència de requeriments des de diferents agents -interns i externs-. 

● Recollida d’indicadors ja existents en perspectiva de gènere i educació superior, 

internacionalment, en l’àmbit nacional i ja en funcionament en la pròpia institució. 

● Priorització, selecció dels indicadors ja existents que es puguin aplicar a la UOC. 

● Proposta de nous indicadors no contemplats i/o redisseny d’indicadors existents. 
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Aspectes ètics 

A l’entrevista amb la coordinadora de la Unitat d’Igualtat no s'han tractat dades de caràcter 

confidencial.  

Aquest treball s’ajusta als requeriments normatius de protecció de dades recollits al Reglament 

General de Protecció de dades (RGPD).  

La citació de documents es referenciarà a l’apartat de referències bibliogràfiques del treball i, en cas 

de citació textual, s’indicarà la cita entre cometes i amb un número identificatiu de l’obra.  

 

Proposta d’indicadors (Resultats i discussió) 

Punt de partida 

Com ja explicàvem a l’apartat de contextualització, aquesta proposta de sistema d’indicadors té en 

compte la legislació vigent, el pla d’igualtat de la UOC 2020-2025 i els requeriments de l’Agència de 

Qualitat Universitària de Catalunya per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster. 

Però a l’hora d’organitzar-ne l’estructura partirem dels eixos i objectius estratègics del Pla d’Igualtat, 

per tal que la proposta pugui aplicar-se de la forma més pràctica possible (Taula 1 dels Annexos). 

Hem tingut també en consideració, per tal d’establir els indicadors prioritaris de la nostra proposta, 

els “reptes identificats” a la Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018 de l’anterior pla, i que 

han estat escollits per la UOC com a clau per establir els diferents objectius del Pla d’Igualtat 2020-

2025. Es tracta de problemes detectats en la diagnosi en cadascun dels eixos, i que també es van 

apuntar a la Jornada de presentació i retorn del nou Pla d’Igualtat de la UOC (5 març 2020).  

Tot i així, aquesta proposta de sistema d’indicadors no està plantejada específicament per fer 

seguiment del Pla d’Igualtat sinó per permetre a la UOC poder realitzar una diagnosi global del que 

ha de complir en matèria de gènere. És per això que convé disposar d’una visió de conjunt que 

interrelacioni tots aquests elements (Taula 1).   

Amb aquest punt de partida s’ha fet un recull de tots els indicadors existents a diferents fonts. En 

concret, a la pròpia Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018 (14), a Biaix de gènere en el 

reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats de la Xarxa Vives (13), a Sistema 

de indicadores para la equidad de gènero en instituciones de Educación superior (UNAM-INM) (5) , i 

a La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual 

i reptes de futur.(6) Els indicadors d’aquest extens llistat s’han distribuït a partir dels objectius  dels 
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quatre eixos del Pla d’Igualtat de la UOC i, després d’associar-hi els requeriments AQU i els 

procedents de la legislació vigent, s’han escollit aquells que hi donen una resposta més concreta. 

Per poder oferir una proposta d’indicadors més sintètica, en alguns casos s’han unit indicadors 

simples ja existents, o bé s’han modificat afegint noves variables que els feien més informatius. 

Quan algun dels requeriments o problemes detectats no s’ha pogut il·lustrar a través d’un indicador 

existent ni modificat, s’ha fet la proposta d’un nou indicador. Tant els indicadors ja existents, com 

els nous i els modificats, es plantegen amb una periodicitat anual per poder realitzar comparatives 

de l’evolució dels mateixos any rere any o en un període determinat. La proposta final la formen 70 

indicadors (vegeu Taula 2 de l’Annex).  

Els indicadors d’aquest instrument es dissenyen pensant en què sigui la institució qui estableixi el 

nivell d’assoliment i el temps programat per complir-lo en funció dels objectius operatius plantejats 

i/o de les prioritats establertes.  

Per exemple, podem trobar indicadors que ens mostren en quin percentatge s’ha incorporat la 

perspectiva de gènere a les assignatures. Tot i que, en aquest cas, l’objectiu a llarg termini és arribar 

al 100% de les assignatures, serà la UOC, a través de la priorització dels objectius i de la seva 

planificació, qui establirà quin serà el percentatge a assolir pel període marcat. O en el cas de la 

quantitat de programes en l’àmbit dels estudis de gènere, la tendència no serà mai arribar a un 

100%, però si, com és el cas de la UOC, no n’hi ha cap actualment, arribar a tenir una quantitat 

determinada mostrarà fins a quin punt s’ha assolit l’indicador.  

Quan es tracta d’indicadors sobre la percepció, s’estableix l’assoliment en el 70% de satisfets 

(satisfets, bastant satisfets o molt satisfets en escala Likert de 5) o bé aconseguint una nota entre 7 

i el 10 (sobre escala de 10).  

En aquells casos on l’indicador introdueix ja en la seva definició el terme proporció o equilibri – 

normalment entre sexes- entendrem que l’objectiu serà arribar a aquesta proporcionalitat. També 

serà la institució però qui haurà d’establir, en els casos on hi hagi més desequilibri, fins quants punts 

es vol reduir la diferència o quin percentatge de desproporcionalitat és acceptable.  



 

TFM – Proposta de sistema d’indicadors per a la incorporació de la perspectiva 
de gènere a la UOC - Anna Buil i Feliu 

 2019_2  pàg.12  

  

 

 

 

Taula 2. Interrelació dels elements tinguts en compte per a la proposta d’indicadors 
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Elaboració pròpia a partir de l’Informe d’avaluació del Pla d'Igualtat 2015-2019, Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018, Guia 
d'acreditació AQU 2019,  Elements de diagnòstic AQU de l’Àrea de Planificació i qualitat de la UOC i el BOE i DOGC de referència. 



 

 

    

 

Indicadors Eix Docència 

De cara a proposar un sistema d’indicadors sostenible, no s’ha inclòs en aquest bloc els indicadors 

habituals que proporcionen dades amb què la Universitat treballa per als processos de verificació, 

modificació, seguiment i acreditació de les titulacions oficials. Aquestes dades, això sí, s’han 

d’incloure des de 2019 segregades per sexes. Es tracta de les via d’accés, taxa d'abandonament, taxa 

d'èxit, taxa de rendiment, taxa de graduació i satisfacció amb la titulació i inserció laboral. 

D’aquesta manera, en aquest eix trobem indicadors ja implementats per altres institucions, com la 

Xarxa Vives (6) (13), la pròpia UOC (14) i la Universidad Nacional Autónoma de Mèxico-Instituto 

Nacional de las Mujeres (5), que s’han proposat tal i com estaven definits (1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.15, 

1.18, 1.19) sobretot els relacionats amb la perspectiva de gènere i la presència i participació de les 

dones als materials, bibliografia, projectes d'innovació docent, així com pel que fa al nombre de 

titulacions en matèria de gènere, accions de sensibilització adreçades a la comunitat universitària o 

l'índex de feminització i masculinització de les carreres considerades masculines o femenines.  

S’ha optat però per modificar alguns altres indicadors d’aquestes mateixes fonts perquè puguin 

oferir una visió més detallada (1.1, 1.3, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.21). En la majoria 

dels casos, la modificació suposa incloure la variable de branca de coneixement per posar en 

evidència els possibles desequilibris en segons quines disciplines, i també es proposa mostrar la 

distribució segons el rol en el cas del col·lectiu de professorat (propi, col·laborador i tutor). 

Els indicadors nous pretenen donar resposta als elements de diagnòstic AQU i als objectius del Pla 

d’Igualtat de la UOC (1.2, 1.9, 1.14, 1.20, 1.22, 1.23), en concret l’avaluació de la incorporació de la 

competència Compromís ètic i global a les assignatures; el grau d’incorporació d’aquesta mirada al 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat; l’existència de premis per reconèixer l'excel·lència en la 

incorporació de la perspectiva de gènere en la docència; la percepció de l'alumnat sobre la 

inclusivitat, biaix de gènere i atenció a la diversitat de la metodologia docent i l'avaluació; informació 

sobre l'alumnat de l'assignatura de pràctiques i inclusió de clàusules no sexistes als convenis; i 

l’existència i grau d’accés a dades i indicadors sobre gènere en la docència.  
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EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.1. Percentatge d’assignatures 
que incorporen als seus plans 
docents la perspectiva de gènere, 
per tipus de titulació i per tipus 
d’assignatura 

Mostra el percentatge de 
d’assignatures que incorporen 
la perspectiva de gènere als 
seus plans docents segons tipus 
de titulació (grau, postgrau i 
màster) i tipus d’assignatura 
(obligatòria, optativa). A llarg 
termini hauria de tendir al 
100%.    

Registre de programes i assignatures Vicegerència de Docència 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Promoció de la introducció de la 
perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis sobre 
la contribució de les dones al llarg de la història en tots els àmbits 
del coneixement i en l’activitat acadèmica i investigadora, que s'han 
d'incloure en el currículum de graus i programes de postgrau. 
Crear mòduls o cursos específics en matèria de perspectiva de 
gènere i de les dones en la proposta curricular obligatòria de les 
facultats i dels estudis reconeguts per les universitats catalanes. 

Elements diagnòstic AQU 

E1-Compromís institucional per a promoure la incorporació de la 
perspectiva de gènere en la docència 
E4-Existència d'accions per fer visibles i reconèixer la docència i la 
investigació amb perspectiva de gènere o en estudis de gènere 
E5-Incorporació de la perspectiva de gènere en les guies docents. 

Indicador modificat a partir de  ‘La perspectiva de gènere en docència recerca a les universitats de la Xarxa Vives 2017’ 
 

EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.2. Percentatge d’assignatures 
que incorporen a les seves 
competències la competència 
Compromís ètic i global, per tipus 
de titulació i per àrea de 
coneixement 

Mostra el percentatge de 
d’assignatures que incorporen la 
perspectiva de gènere als seus 
plans docents segons tipus de 
titulació i per àrea de 
coneixement. A llarg termini 
hauria de tendir al 100%.    

Registre de programes i 
assignatures 

Vicegerència de Docència 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Llei 17/2015. Article 28. Promoció de la 
introducció de la perspectiva de gènere d'una manera transversal 
i dels estudis sobre la contribució de les dones al llarg de la 
història en tots els àmbits del coneixement i en l’activitat 
acadèmica i investigadora, que s'han d'incloure en el currículum 
dels graus i dels programes de postgrau. 
Formació en coeducació de les persones que duen a terme 
tasques docents, especialment de les que cursen estudis de 
magisteri o ciències de l’educació i, si escau, en els estudis de 
grau, postgrau, màster i doctorat destinats a la formació de 
mestres, professors i educadors 

Elements diagnòstic AQU 

E1-Compromís institucional per a promoure la incorporació de la 
perspectiva de gènere en la docència 
E1-Existeixen competències que desenvolupen la perspectiva de 
gènere en el conjunt de matèries i assignatures. 
E1-Es realitzen activitats per a combatre les desigualtats i els 
estereotips de gènere associats a la disciplina i a les seves sortides 
professionals. 
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E1-Existeixen i s’avaluen resultats d'aprenentatge que 
materialitzen la competència de gènere 

 

 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.3. Percentatge de professorat 
que ha rebut formacions o 
accions formatives sobre 
perspectiva de gènere a la 
docència, per sexe i tipologia 

Mostra el percentatge de personal 
de l’acadèmia que ha rebut 
formació sobre la incorporació de 
la perspectiva de gènere a la 
docència, segregat per sexe i per 
tipus (propi, col·laborador i tutor). 
A llarg termini hauria de tendir al 
100%.  

Registre del pla de formació del 
professorat 

eLearn Center, Àrea de 
Persones 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. -  Garantir la formació del personal en 
matèria de perspectiva de gènere i de les dones en cadascuna 
de les disciplines acadèmiques. 

Elements diagnòstic AQU 

E1-Compromís institucional per a promoure la incorporació de 
la perspectiva de gènere en la docència 
E4-Pla de formació contínua del professorat que inclou cursos 
sobre perspectiva de gènere en els continguts de la docència i 
en les metodologies docents i d’avaluació. 
E4-El professorat participa en cursos de formació contínua per 
millorar el seu coneixement sobre com incorporar la perspectiva 
de gènere en la seva docència i recerca. 
E4-El professorat té les eines i coneixements per a poder 
incorporar de manera efectiva la perspectiva de gènere en la 
docència. 
E3-Procediments per assegurar la inclusió de la perspectiva de 
gènere en els materials docents. 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.4. Percentatge de materials 
docents que incorporen la 
perspectiva de gènere, per tipus 
de material 

Mostra el percentatge del total de 
materials que incorpora la 
perspectiva de gènere segons tipus 
de material (propi, bibliografia 
externa proposada). Serà la 
institució qui establirà el 
percentatge d’assoliment i el 
temps per aconseguir-lo.  

 Punt d'Entrada de Recursos 
d'Aprenentatge (PERA) 

Biblioteca per a 
l’Aprenentatge (Àrea de 
Biblioteca i recursos 
d’aprenentatge) 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Promoció de la introducció de la 
perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis 
sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els 
àmbits del coneixement i en l’activitat acadèmica i 
investigadora. 

Elements diagnòstic AQU E5-Elaboració de materials amb perspectiva de gènere. 

Indicador existent a ‘La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives 2017’ 
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 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.5. Proporció de dones i homes 
autores a la bibliografia 
recomanada de les assignatures, 
per branca de coneixement 

Mostra la distribució d’homes i 
dones autores de títols proposats 
com a referència en les 
bibliografies, segons branca de 
coneixement. La situació ideal és 
l’equilibri entre ambdós sexes. 

 Punt d'Entrada de Recursos 
d'Aprenentatge (PERA) 

Biblioteca per a 
l’Aprenentatge (Àrea de 
Biblioteca i Recursos 
d’aprenentatge) 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. La promoció de la introducció de la 
perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis 
sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots 
els àmbits del coneixement 

Elements diagnòstic AQU 
E5-Es promou l'equilibri per sexe de la bibliografia de les guies 
docents 

Indicador existent a la ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.6. Quantitat de materials 
docents propis i externs sobre 
perspectiva de gènere 
disponibles a la Biblioteca 

Mostra la quantitat de materials 
disponibles sobre perspectiva de 
gènere a la Biblioteca, per tipus 
(elaborat per la UOC, o extern). 
Serà la institució qui establirà el 
percentatge d’assoliment i el 
temps per aconseguir-lo. 

Biblioteca de la UOC 

Biblioteca per a 
l’Aprenentatge (Àrea de 
Biblioteca i recursos 
d’aprenentatge) 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Promoció de la introducció de la 
perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis 
sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els 
àmbits del coneixement i en l’activitat acadèmica i 
investigadora. 

Elements diagnòstic AQU 

E5-Existència de materials i recursos sobre perspectiva de 
gènere i estudis de gènere a disposició de l'alumnat i del 
professorat a través de les biblioteques. 
E4-El professorat elabora materials sobre docència amb 
perspectiva de gènere. 
E4-El professorat té les eines i coneixements per a poder 
incorporar de manera efectiva la perspectiva de gènere en la 
docència. 

Indicador existent a ‘La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives 2017’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.7. Ús inclusiu, no sexista ni 
androcèntric, del llenguatge 
escrit i audiovisual en la 
comunicació interna de l’activitat 
docent 

Anàlisi de documentació sobre els 
enunciats de les activitats i 
comunicacions del professorat al 
taulell i al fòrum de l’aula. L’anàlisi 
dels continguts hauria de 

Auditoria aules virtuals 
Vicegerència de 
Docència, Servei 
Lingüístic 
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concloure que es fa un ús adequat 
del llenguatge en els termes 
esmentats. 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Promoció de la introducció de la 
perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis 
sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots 
els àmbits del coneixement i en l’activitat acadèmica i 
investigadora. 

Elements diagnòstic AQU 
E5-Elaboració de materials amb perspectiva de gènere. 
E5-Es vetlla perquè el llenguatge escrit i gràfic sigui inclusiu i 
permeti combatre els estereotips i biaixos a les titulacions. 

Indicador modificat a partir de la ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.8. Quantitat i de projectes 
d’innovació docent relacionats 
amb la perspectiva de gènere 

Mostra el nombre de projectes 
d’innovació docent sobre 
perspectiva de gènere. Serà la 
institució qui establirà el 
percentatge d’assoliment i el 
temps per aconseguir-lo.  

Registre de projectes d’innovació 

Oficina de Vicerectorat 
de Docència i 
aprenentatge, eLearn 
Center 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Promoció de la introducció de la 
perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis 
sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots 
els àmbits del coneixement i en l’activitat acadèmica i 
investigadora. 

Elements diagnòstic AQU 

E4-Innovació docent i intercanvi i promoció d'experiències i 
bones pràctiques sobre la perspectiva de gènere 
(convocatòries de projectes d’innovació docent, establiment 
de xarxes, etc.). 
E1-Participació en projectes interuniversitaris per a 
promoure la transversalitat de gènere en la docència. 
E4-El professorat desenvolupa projectes d'innovació docent 
relacionats amb la perspectiva de gènere 

Indicador existent a ‘El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats. Informe 2019’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.9. Quantitat de premis, 
incentius o reconeixements per 
incorporar la perspectiva de 
gènere en la docència de forma 
excel·lent 

Mostra si hi ha algun tipus de 
distinció al professorat o el 
personal de gestió per incorporar 
amb excel·lència la perspectiva de 
gènere a la docència, a través de 
bones pràctiques o projectes 
innovadors. El grau d’assoliment 
l’establirà la institució, tot i que 
almenys s’hauria de garantir que 
n’existeixin. 

Memòria de la universitat 

Vicerectorat de 
Globalització i 
cooperació, 
Vicerectorat de 
Docència i 
aprenentatge, eLearn 
Center 

Requeriment Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. La promoció de la introducció de la 
perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis 
sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots 
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els àmbits del coneixement 

Elements diagnòstic AQU E4-Polítiques d'incentius que valoren els esforços per 
incorporar la perspectiva de gènere en la docència 

 

 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.10. Percentatge de convenis de 
pràctiques que inclouen 
clàusules de no-discriminació per 
raons de sexe 

Mostra la quantitat de convenis 
amb centres de pràctiques que 
inclouen aquest tipus de clàusules, 
en relació al total de convenis. A 
llarg termini hauria de tendir al 
100%. 

Eina Xperience (Registre d’ofertes 
de pràctiques) 

Grup Operatiu de Servei 
de Pràctiques i Mobilitat 
(GOSPIM) de l’Àrea de 
Serveis Acadèmics 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Equilibrar la presència de tots dos sexes 
en totes les disciplines, especialment en aquelles en què un dels 
dos sexes es troba significativament infrarrepresentat. 

Elements diagnòstic AQU 
E1-En l'oferta de pràctiques curriculars es promou la 
incorporació d'estudiants del sexe menys representat en els 
respectius àmbits professionals. 

Indicador modificat a partir de ‘La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives 2017’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.11. Percentatge i nombre total 
de treballs finals presentats amb 
perspectiva de gènere segons 
sexe de l’alumnat i branca de 
coneixement 

Permet mostrar la quantitat i 
proporció de treballs finals que 
incorporen la perspectiva de 
gènere com a tema, distribuït per 
sexes i per àmbit de coneixement. 
El grau d’assoliment l’establirà la 
institució. 

Registre de treballs finals Vicegerència de Docència 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Promoció de la introducció de la 
perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis 
sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els 
àmbits del coneixement i en l’activitat acadèmica i 
investigadora. 

Elements diagnòstic AQU 
E1-Es desenvolupa la capacitat de l'alumnat per realitzar una 
investigació sensible al gènere 

Indicador modificat a partir de  ‘La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives 2017’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.12. Nombre d’accions de 
sensibilització entorn de la 
igualtat de gènere adreçades al 
conjunt de la comunitat 

Mostra la quantitat d’accions 
realitzades per la institució per 
sensibilitzar sobre la igualtat de 
gènere dirigides a tota la 

Memòria de la universitat 

Vicerectorat de 
Globalització i 
cooperació, Àrea de 
Comunicació 
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universitària comunitat universitària. El nombre 
a assolir l’establirà la institució. 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. La promoció de la introducció de la 
perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis 
sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els 
àmbits del coneixement 

Elements diagnòstic AQU 

E1-Es realitzen activitats per a combatre les desigualtats i els 
estereotips de gènere associats a la disciplina i a les seves 
sortides professionals. 
E4-Es realitzen accions per a corregir el desequilibri per sexes 
del professorat i de l'alumnat de la titulació. 

Indicador existent a ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.13. Percepció per part de 
l’alumnat del grau d’incorporació 
de la transversalitat de gènere a 
les titulacions segons sexe i 
titulació cursada 

Mostra la percepció de l’alumnat 
sobre el grau d’incorporació de la 
transversalitat de gènere a les 
diferents titulacions. Assoliment: 
70% satisfacció,  puntuació mitjana 
de 7 a 10 sobre 10.  

Enquesta a l’alumnat 
Àrea de Planificació i 
qualitat 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. La promoció de la introducció de la 
perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis 
sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots 
els àmbits del coneixement 

Elements diagnòstic AQU 
E6-La titulació té evidències de la percepció de l'alumnat 
sobre la seva satisfacció amb el grau d'introducció de la 
perspectiva de gènere en els estudis. 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE1 Transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.14. Percepció per part de 
l’alumnat  del grau d’inclusivitat, 
biaix de gènere i atenció a la 
diversitat de la metodologia 
docent i l’avaluació  

Mostra la percepció de l’alumnat si 
la metodologia docent i la forma 
d’avaluació són inclusives, no 
contenen biaixos de gènere i 
atenen la diversitat de l’alumnat. 
Assoliment: 70% satisfacció,  
puntuació mitjana de 7 a 10 sobre 
10. 

Enquesta a l’alumnat Àrea de Planificació i 
qualitat 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. La promoció de la introducció de la 
perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis 
sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots 
els àmbits del coneixement 

Elements diagnòstic AQU 

E1-La metodologia docent i la forma d'avaluació són 
inclusives, no contenen biaixos de gènere i atenen la 
diversitat de l'alumnat 
E6-La titulació té evidències de la percepció de l'alumnat 
sobre la seva satisfacció amb el grau d'introducció de la 
perspectiva de gènere en els estudis. 
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EIX DOCÈNCIA 

OE2 Impulsar una oferta formativa específica de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.15. Percentatge de graus, 
postgraus i màsters en matèria 
de gènere sobre el total de 
titulacions 

Mostra el percentatge de 
titulacions sobre el total de 
programes de la UOC dedicats al 
gènere. El grau d’assoliment 
l’establirà la institució. 

Banc d’oferta formativa (BOF) 
Vicegerència de 
Docència 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Crear mòduls o cursos específics en 
matèria de perspectiva de gènere i de les dones en la 
proposta curricular obligatòria de les facultats i dels estudis 
reconeguts per les universitats catalanes. 

Elements diagnòstic AQU 

E1-Existència d’oferta formativa d’estudis especialitzats en 
gènere (graus, mínors, màsters, postgraus, activitats amb 
reconeixement, etc.) 
E4-Existència de càtedres sobre investigació o docència amb 
perspectiva de gènere 
E4-Existència d'accions per fer visibles i reconèixer la 
docència i la investigació amb perspectiva de gènere o en 
estudis de gènere 

Indicador existent a ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’  
 

EIX DOCÈNCIA 

OE2 Impulsar una oferta formativa específica de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.16. Percentatge de graus, 
postgraus i màsters que tenen 
assignatures específiques de 
gènere per tipus de titulació i per 
tipus d’assignatura 

Mostra el percentatge de 
titulacions que tenen en el seu pla 
d’estudis assignatures específiques 
de gènere segons tipus de titulació 
(grau, postgrau i màster) i tipus 
d’assignatura (obligatòria, 
optativa). El grau d’assoliment 
l’establirà la institució. 

Registre de programes i 
assignatures 

Vicegerència de 
Docència 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Crear mòduls o cursos específics en 
matèria de perspectiva de gènere i de les dones en la 
proposta curricular obligatòria de les facultats i dels estudis 
reconeguts per les universitats catalanes. 

Elements diagnòstic AQU 

E1-Existeixen assignatures especialitzades en gènere 
E1-El pla d'estudis permet cursar assignatures especialitzades 
en gènere d’altres plans d'estudis (mínor, lliure elecció, etc..) 
E4-Existència d'accions per fer visibles i reconèixer la 
docència i la investigació amb perspectiva de gènere o en 
estudis de gènere 

Indicador modificat a partir de ‘La perspectiva de gènere en docència recerca a les universitats de la Xarxa Vives 2017’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE3 Reduir la segregació horitzontal d'estudiants en els diferents estudis de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.17. Proporció d’homes i dones Mostra el percentatge de dones i Registre de matrícula Vicegerència de 
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matriculats en estudis de grau, 
màster i postgrau segons branca 
de coneixement i tipus de 
titulació 

homes que cursen estudis, segons 
nivell de la titulació i branca de 
coneixement. S’espera que els 
percentatges siguin iguals o 
tendeixin a zero a llarg termini. 

Docència 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Equilibrar la presència de tots dos 
sexes en totes les disciplines, especialment en aquelles en 
què un dels dos sexes es troba significativament 
infrarrepresentat. 

Elements diagnòstic AQU 
E4-Es realitzen accions per a corregir el desequilibri per sexes 
del professorat i de l'alumnat de la titulació. 

Indicador modificat a partir de ‘El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats. Informe 
2019’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE3 Reduir la segregació horitzontal d'estudiants en els diferents estudis de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.18. Percentatge de dones 
matriculades en carreres 
considerades masculines en 
relació amb la matrícula total 
d’aquelles titulacions 
 

Expressa el nivell de participació 
de les dones en carreres 
socialment considerades 
masculines (STEM). S’espera que 
els percentatges siguin iguals o 
tendeixin a zero a llarg termini. 

Registre de matrícula 
Vicegerència de 
Docència 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Equilibrar la presència de tots dos 
sexes en totes les disciplines, especialment en aquelles en 
què un dels dos sexes es troba significativament 
infrarrepresentat. 

Elements diagnòstic AQU 
E4-Es realitzen accions per a corregir el desequilibri per sexes 
del professorat i de l'alumnat de la titulació. 

Indicador existent a ‘Sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de Educación Superior UNAM-INM’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE3 Reduir la segregació horitzontal d'estudiants en els diferents estudis de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.19. Percentatge d’homes 
matriculats en carreres 
considerades femenines en 
relació amb la matrícula total 
d’aquelles titulacions 

Expressa el nivell de participació 
de les dones en carreres 
socialment considerades 
femenines (Educació, Arts i 
Humanitats, Ciències socials, 
Salut). S’espera que els 
percentatges siguin iguals o 
tendeixin a zero a llarg termini. 

Registre de matrícula Vicegerència de 
Docència 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Equilibrar la presència de tots dos 
sexes en totes les disciplines, especialment en aquelles en 
què un dels dos sexes es troba significativament 
infrarrepresentat. 

Elements diagnòstic AQU 
E4-Es realitzen accions per a corregir el desequilibri per sexes 
del professorat i de l'alumnat de la titulació. 

Indicador existent a ‘Sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de Educación Superior UNAM-INM’ 
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 EIX DOCÈNCIA 

OE3 Reduir la segregació horitzontal d'estudiants en els diferents estudis de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.20. Proporció d’homes i dones 
estudiants de l’assignatura de 
pràctiques per branca de 
coneixement 

Mostra la distribució per sexe de 
l’alumnat de pràctiques segons 
branca de coneixement. S’espera 
que els percentatges siguin iguals 
o tendeixin a zero a llarg termini. 

Eina Xperience (registre d’oferta 
de pràctiques) 

Grup Operatiu de 
Servei de Pràctiques i 
Mobilitat (GOSPIM) de 
l’Àrea de Serveis 
Acadèmics 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Equilibrar la presència de tots dos 
sexes en totes les disciplines, especialment en aquelles en 
què un dels dos sexes es troba significativament 
infrarrepresentat. 

Elements diagnòstic AQU 
E1-En l'oferta de pràctiques curriculars es promou la 
incorporació d'estudiants del sexe menys representat en els 
respectius àmbits professionals. 

 

 EIX DOCÈNCIA 

OE3 Reduir la segregació horitzontal d'estudiants en els diferents estudis de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.21. Percentatge de dones i 
homes al Consell d’Estudiants 
per Estudis 

Mostra la participació de dones i 
homes als espais de decisió 
estudiantil segons els Estudis a què 
pertanyen. S’espera que els 
percentatges siguin iguals o 
tendeixin a zero 

Web eleccions Representants 
comunitat universitària 

Oficina de Vicerectorat 
de Docència i 
aprenentatge 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Equilibrar la presència de tots dos 
sexes en totes les disciplines, especialment en aquelles en 
què un dels dos sexes es troba significativament 
infrarrepresentat. 

Elements diagnòstic AQU E4-Es realitzen accions per a corregir el desequilibri per sexes 
del professorat i de l'alumnat de la titulació. 

Indicador modificat a partir de  ‘Sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de Educación Superior UNAM-INM’ 
 

 EIX DOCÈNCIA 

OE5 Disposar de dades i mecanismes per avaluar la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i innovació, la 
comunicació, les polítiques institucionals i la cultura organitzacional 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.22. Grau d’accés a dades i 
incorporació de nous indicadors 
sobre perspectiva de gènere a la 
docència 

A partir de diferents graus 
d’assoliment establerts per la 
institució mostra el percentatge de 
disponibilitat de dades i 
instruments amb dades 
segregades per sexe i elements de 
diagnòstic. 

Registre de programes i 
assignatures 

Oficina de Suport a la 
Recerca i la 
Transferència 
(Vicegerència de 
Recerca i innovació) 

Requeriment Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Retre comptes davant els organismes 
públics responsables de la política universitària respecte al 
grau de compliment dels objectius que estableix l'article 
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Elements diagnòstic AQU 

E1-Realització de diagnòstics per a mesurar el grau 
d'incorporació de la perspectiva de gènere en les titulacions 
E3-Incorporació de la perspectiva de gènere en els processos 
de disseny, seguiment i acreditació de les titulacions.  
E3-Recull i anàlisi d’indicadors relacionats amb la perspectiva 
de gènere. 

 

 EIX DOCÈNCIA 

OE5 Disposar de dades i mecanismes per avaluar la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i innovació, la 
comunicació, les polítiques institucionals i la cultura organitzacional 

Indicador Descripció Font Responsable 

1.23. Grau d’incorporació de la 
perspectiva de gènere al SGIQ 

A partir de diferents percentatges 
d’assoliment establerts per la 
institució, mostra en quina mesura 
s’ha incorporat la perspectiva de 
gènere als processos del SGIQ 

Registre de programes i 
assignatures 

Oficina de Suport a la 
Recerca i la 
Transferència 
(Vicegerència de 
Recerca i innovació) 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Retre comptes davant els organismes 
públics responsables de la política universitària respecte al 
grau de compliment dels objectius que estableix l'article 

Elements diagnòstic AQU 

E1-Realització de diagnòstics per a mesurar el grau 
d'incorporació de la perspectiva de gènere en les titulacions 
E3-Incorporació de la perspectiva de gènere en els processos 
de disseny, seguiment i acreditació de les titulacions. 
E3-S'incorpora la igualtat de gènere i la perspectiva de gènere 
en el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 
E3-Recull i anàlisi d’indicadors relacionats amb la perspectiva 
de gènere. 

 
 

Indicadors Eix Recerca i innovació 

Entenent que els acadèmics de la UOC dediquen part de la seva activitat a docència i recerca en 

diferents proporcions, s’aborden en aquest apartat indicadors sobre aspectes exclusivament de 

tasques de recerca i no les vinculades a carrera professional general, mesures de conciliació i altres 

aspectes laborals del personal docent i investigador (PDI), que es plantegen a l’Eix Organització. La 

informació sobre programes de doctorat, investigadors predoctorals i postdoctorals s’inclou en 

aquest apartat i no en el de l’Eix Docència, en ser considerat personal de recerca en pràctiques dins 

de la Universitat.  

Per aquest bloc incloem indicadors ja presents a la Diagnosi de gènere de la UOC de 2018 (14) així 

com a Biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats de 

la Xarxa Vives (13), que permeten mostrar la presència i pes de les dones entre els recercaires 

predoctorals, postdoctorals, com a investigadores principals i també segons l'abast dels projectes 

que lideren (2.1, 2.3, 2.6, 2.8), així com la proporció de programes de doctorat en temes de gènere 

a la UOC. D’aquestes mateixes fonts, s’aprofiten certs indicadors, als quals se’ls realitza alguna 
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modificació, per clarificar-ne l’enunciat i  en altres casos, poder completar la informació que 

proporcionen  (2.4, 2.5, 2.7, 2.9). Com en l’Eix Docència, la modificació suposa en alguns d’ells, 

incloure la variable de branca de coneixement per posar en evidència els possibles desequilibris en 

segons quines disciplines, sobretot les STEM, considerades masculinitzades, així com les que poden 

estar feminitzades (Educació, Arts i Humanitats, per exemple).  

Per poder adaptar-se als requeriments d’AQU Catalunya i als reptes identificats al propi Pla 

d’Igualtat de la UOC, es plantegen tres nous indicadors (2.2, 2.10, 2.11) pel que fa a l’existència de 

càtedres d’investigació en gènere, lideratge dones en programes d’impuls a l’emprenedoria de la 

UOC, i sobre el grau d’accés a dades i instruments per poder fer seguiment de la incorporació de la 

perspectiva de gènere en recerca. 

 EIX RECERCA I INNOVACIÓ 

OE1 Fomentar la igualtat de gènere en l'estratègia de recerca i innovació de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

2.1. Proporció de dones i homes 
investigadors predoctorals i 
postdoctorals segons branca de 
coneixement 

Mostra la distribució per sexe dels 
investigadors/es predoctorals i 
postdoctorals segons branca de 
coneixement. S’espera que les 
distribucions siguin iguals o 
tendeixin a zero 

Registre d’investigadors/es en 
pràctiques de la UOC 

Escola de Doctorat 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Criteris de concessió d'ajuts de 
recerca que inclouen la incorporació de la perspectiva de 
gènere i de quotes femenines als grups 

Elements diagnòstic AQU 
E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés 
a càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el 
personal docent i investigador. 

Indicador existent a ‘El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats. Informe 2019’ 
 

 EIX RECERCA I INNOVACIÓ 

OE1 Fomentar la igualtat de gènere en l'estratègia de recerca i innovació de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

2.2. Percentatge de càtedres 
sobre investigació amb 
perspectiva de gènere sobre el 
total de càtedres 

Mostra el percentatge que 
suposen les càtedres de recerca en 
gènere sobre el total de càtedres. 
El grau d’assoliment l’establirà la 
institució 

Registre de Càtedres 

Oficina de Suport a la 
Recerca i la 
Transferència, 
Vicerectorat de 
Competitivitat i 
Ocupabilitat 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Criteris de concessió d'ajuts de 
recerca que inclouen la incorporació de la perspectiva de 
gènere i de quotes femenines als grups 

Elements diagnòstic AQU 

E4-Existència de càtedres sobre investigació o docència amb 
perspectiva de gènere 
E4-Existència d'accions per fer visibles i reconèixer la 
docència i la investigació amb perspectiva de gènere o en 
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estudis de gènere 

 

 EIX RECERCA I INNOVACIÓ 

OE1 Fomentar la igualtat de gènere en l'estratègia de recerca i innovació de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

2.3. Percentatge de programes 
de doctorat especialitzats en 
igualtat de gènere respecte del 
total 

Mostra el percentatge que 
suposen els programes de 
doctorat sobre temes de gènere 
sobre el total de programes de 
doctorat. El grau d’assoliment 
l’establirà la institució. 

Registre d’oferta formativa (BOF) Escola de Doctorat 

Requeriment 
Lleis 

Llei 17/2015. Article 28.Crear mòduls o cursos específics en 
matèria de perspectiva de gènere en la proposta curricular 
obligatòria de les facultats i dels estudis reconeguts per les 
universitats catalanes. 

Elements diagnòstic AQU - 

Indicador existent a la ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX RECERCA I INNOVACIÓ 

OE1 Fomentar la igualtat de gènere en l'estratègia de recerca i innovació de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

2.4. Proporció de dones i homes 
directors/es de tesis doctoral per 
branca de coneixement 

Mostra la distribució per sexe dels 
directors/es de tesi segons branca 
de coneixement. S’espera que les 
distribucions siguin iguals o 
tendeixin a zero. 

Registre de tesis  Escola de Doctorat 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Potenciar el treball de les dones 
investigadores i llur participació en els grups de recerca i fer 
visibles llurs aportacions en els àmbits científics i tècnics. 

Elements diagnòstic AQU 
E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés 
a càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el 
personal docent i investigador. 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX RECERCA I INNOVACIÓ 

OE1 Fomentar la igualtat de gènere en l'estratègia de recerca i innovació de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

2.5. Percentatge de grups de 
recerca que es dediquen a temes 
de gènere sobre el total 

Mostra el percentatge de grups de 
recerca que es dediquen a temes 
de gènere sobre el total de grups. 
El grau d’assoliment l’establirà la 
institució. 

Registre de grups de recerca 

Oficina de Suport a la 
Recerca i la 
Transferència 
(Vicegerència de 
Recerca i innovació) 

Requeriment Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Criteris de concessió d'ajuts de 
recerca que inclouen la incorporació de la perspectiva de 
gènere i de quotes femenines als grups 



 

TFM – Proposta de sistema d’indicadors per a la incorporació de la perspectiva 
de gènere a la UOC - Anna Buil i Feliu 

 2019_2  pàg.27  

  

 

 

Elements diagnòstic AQU - 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX RECERCA I INNOVACIÓ 

OE1 Fomentar la igualtat de gènere en l'estratègia de recerca i innovació de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

2.6. Proporció d’investigadores 
principals dones i homes als 
grups de recerca 

Mostra la distribució per sexe dels 
investigadors/es principals als 
grups de recerca. S’espera que les 
distribucions siguin iguals o 
tendeixin a zero. 

Registre de grups de recerca 

Oficina de Suport a la 
Recerca i la 
Transferència 
(Vicegerència de 
Recerca i innovació) 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Potenciar el treball de les dones 
investigadores i llur participació en els grups de recerca i fer 
visibles llurs aportacions en els àmbits científics i tècnics. 

Elements diagnòstic AQU 
E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés 
a càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el 
personal docent i investigador. 

Indicador existent a la ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX RECERCA I INNOVACIÓ 

OE2 Fomentar i visibilitzar la igualtat de gènere en els continguts de la recerca i de transferència 

Indicador Descripció Font Responsable 

2.7. Percentatge de projectes 
que aborden temes de gènere 
sobre el total 

Mostra el percentatge de projectes 
que aborden temes de gènere 
sobre el total de projectes. El grau 
d’assoliment l’establirà la 
institució. 

Registre de projectes de la 
Universitat 

Oficina de Suport a la 
Recerca i la 
Transferència 
(Vicegerència de 
Recerca i innovació) 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Criteris de concessió d'ajuts de 
recerca que inclouen la incorporació de la perspectiva de 
gènere i de quotes femenines als grups 

Elements diagnòstic AQU - 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX RECERCA I INNOVACIÓ 

OE2 Fomentar i visibilitzar la igualtat de gènere en els continguts de la recerca i de transferència 

Indicador Descripció Font Responsable 

2.8. Percentatge de projectes de 
recerca segons tipus de projecte  
i sexe de l’investigador/a 
principal 

Distribució per sexe dels IP segons 
el tipus de projecte (Europeus, 
Estatals, Autonòmics). S’espera 
que les distribucions siguin iguals o 
tendeixin a zero, mostrant que no 
hi ha diferències en l’accés a 
finançament segons el tipus de 
projecte. 

Registre de projectes de la 
Universitat 

Oficina de Suport a la 
Recerca i la 
Transferència 
(Vicegerència de 
Recerca i innovació) 
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Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Potenciar el treball de les dones 
investigadores i llur participació en els grups de recerca i fer 
visibles llurs aportacions en els àmbits científics i tècnics. 

Elements diagnòstic AQU - 

Indicador existent a ‘El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats. Informe 2019’ 
 

 EIX RECERCA I INNOVACIÓ 

OE2 Fomentar i visibilitzar la igualtat de gènere en els continguts de la recerca i de transferència 

Indicador Descripció Font Responsable 

2.9. Proporció d’articles científics 
signats per dones i homes per 
branca de coneixement sobre el 
total 

Mostra la distribució per sexe dels 
articles signats per dones i homes 
segons branca de coneixement. 
S’espera que les distribucions 
siguin iguals o tendeixin a zero. 

Bibliometrics,  GIR (eina de Gestió 
Integral de la Recerca 

Oficina de Suport a la 
Recerca i la 
Transferència, Servei 
de Biblioteca per a la 
Recerca  

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Potenciar el treball de les dones 
investigadores i llur participació en els grups de recerca i fer 
visibles llurs aportacions en els àmbits científics i tècnics. 

Elements diagnòstic AQU - 

Indicador modificat a partir de ‘La perspectiva de gènere en docència recerca a les universitats de la Xarxa Vives 2017’ 
 

 EIX RECERCA I INNOVACIÓ 

Eix 2 Recerca i innovació-OE3 Promoure la igualtat de gènere als programes d'impuls a l'emprenedoria 

Indicador Descripció Font Responsable 

2.10. Proporció de dones i homes 
que lideren projectes d’impuls a 
l’emprenedoria per branca de 
coneixement 

Mostra la distribució per sexe del 
lideratge en els projectes d’impuls 
a l’emprenedoria segons branca de 
coneixement. S’espera que les 
distribucions siguin iguals o 
tendeixin a zero. 

Registre Hubbik d’impuls a 
l'emprenedoria: SpinUOC, 
Edutech Emprèn, Doctorats 
industrials 

Oficina de Suport a la 
Recerca i la 
Transferència 
(Vicegerència de 
Recerca i innovació) 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 28. Potenciar el treball de les dones 
investigadores i llur participació en els grups de recerca i fer 
visibles llurs aportacions en els àmbits científics i tècnics. 

Elements diagnòstic AQU 
E4-Existència d'accions per visibilitzar i reconèixer la docència 
i la investigació amb perspectiva de gènere o en estudis de 
gènere 

 

 EIX RECERCA 

OE5 Disposar de dades i mecanismes per avaluar la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i innovació, la 
comunicació, les polítiques institucionals i la cultura organitzacional 

Indicador Descripció Font Responsable 

2.11. Grau d’accés a dades i 
incorporació de nous indicadors 
sobre perspectiva de gènere a la 
recerca i la innovació a la UOC 

A partir de diferents graus 
d’assoliment establerts per la 
institució mostra el percentatge de 
disponibilitat de dades i 
instruments amb dades segregades 
per sexe i elements de diagnòstic 

Bibliometrics, GIR (eina de Gestió 
Integral de la Recerca) 

Oficina de Suport a la 
Recerca i la 
Transferència 
(Vicegerència de 
Recerca i innovació) 
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Requeriment 

Lleis - 

Elements diagnòstic AQU 
E3-Recull i anàlisi d’indicadors relacionats amb la perspectiva 
de gènere. 

 

Indicadors Eix Organització 

Cal aclarir que la majoria d’indicadors d’aquest apartat, excepte els de selecció i formació, s’apliquen 

al personal propi de la UOC, és a dir, professorat propi i als treballadors i treballadores de gestió. La 

relació contractual de la Universitat amb el professorat col·laborador i els tutors, que exerceixen la 

docència i que assessoren l’alumnat al llarg del seu recorregut a la UOC, respectivament, és de tipus 

mercantil i per això no els són d’aplicació indicadors que aborden qüestions estrictament laborals. 

Aquest eix és un dels que disposa de més indicadors proposats prèviament a Biaix de gènere en el 

reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats de la Xarxa Vives (13), Sistema 

de indicadores para la equidad de gènero en instituciones de Educación superior (UNAM-INM) (5) , 

La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i 

reptes de futur (6)  i a Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018 (14). Es proposa la inclusió 

d'indicadors ja existents tal i com estaven definits des d'un inici (3.7, 3.8, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.20), 

que ofereixen informació sobre el pes de les dones entre els diferents col·lectius del personal de la 

Universitat i en les comissions avaluadores, la distribució salarial segons el sexe,   els motius per 

acollir-se al teletreball o el grau d’inclusió de la perspectiva de gènere en les normatives de selecció 

i promoció.  

Es també fa una proposta de modificació d'alguns dels indicadors d’aquestes mateixes fonts (3.2, 

3.6, 3.9, 3.10, 3.12, 3.16, 3.17, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24). D’una banda, per poder adaptar la seva 

definició al cas concret de la UOC, i de l’altra, per poder agrupar la informació en indicadors 

compostos, integrant per exemple els dos col·lectius del personal treballador (acadèmia i gestió). És 

el cas d’indicadors que ens permeten saber sobre l’ús de la reducció de la jornada, el tipus de 

contractes per sexe i col·lectius, el percentatge de personal treballador que accedeix a formacions 

en general per sexes i a formació en matèria de gènere, o fins i tot, sobre la diferència entre la 

mitjana d’anys per a la mobilitat horitzontal segons sexe i col·lectiu. 

En l’informe d’avaluació sobre el Pla d’Igualtat anterior (2015-1029) mencionant anteriorment (18), 

es posava de manifest que el pla havia deixat de banda certes matèries que “hauria d'incorporar tot 

pla d'igualtat, segons la legislació vigent” i que això es reflectia també en la falta d’indicadors sobre 

aquestes. En concret: “condicions laborals i la retribució; la distribució de la plantilla segons sectors 
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de coneixement (segregació horitzontal) o la salut laboral amb perspectiva de gènere”. El nou pla 

d’Igualtat sí que inclou aquests aspectes dins d’aquest Eix 3 Organització, amb objectius estratègics 

definits però per als quals, ara mateix, no existeixen indicadors específics.  Es proposa incorporar-

los per poder mostrar aquestes dades, i també per disposar-ne sobre les denúncies d’assetjament 

i/o discriminació, sobre la distribució per sexes del personal que participa als òrgans de govern de 

la Universitat, la percepció de la formació en perspectiva de gènere, la percepció de la tasca que es 

fa des de la Unitat d’Igualtat per part del personal treballador de la Universitat i un altre sobre el 

grau d’implementació del propi pla (3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.11, 3.25, 3.26). També s’inclou un indicador 

per fer seguiment de l’objectiu de Disposar de dades i mecanismes per avaluar la inclusió de la 

perspectiva de gènere en la cultura organitzacional. 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE1 Consolidar una cultura organitzacional amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.1. Grau de desplegament del 
pla d’igualtat UOC 

Mitjançant graus d’assoliment, 
establerts per la institució,  i a 
partir dels objectius estratègics, 
mostra el grau de desplegament 
del pla d’igualtat UOC (2020-2025) 

Pla d’igualtat UOC (2020-2025) Unitat d’Igualtat 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Estratègia i organització interna de 
l’organització orientada a garantir l’aplicació efectiva del 
principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes. 
Article 28. Aprovar (...)  un pla d’igualtat en l’accés, la 
promoció i les condicions laborals del personal 
d’administració i serveis i del personal docent i investigador. 
Decret Llei 6/2019. Article 45. En el cas de les empreses de 
més de 50 treballadors, les mesures d'igualtat (...) s'hauran 
de dirigir a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat 

Elements diagnòstic AQU 
E3-Revisió i implantació d’un pla d’igualtat.   
E3-Política de gènere: objectius i desplegament.  Informes de 
situació i seguiment.  

 

IX ORGANITZACIÓ 

OE1 Consolidar una cultura organitzacional amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.2. Percentatge del personal 
acadèmic i de gestió que ha 
realitzat formació en perspectiva 
de gènere, segons sexe 

Mostra la distribució per col·lectius 
(professorat propi i col·laborador, i 
personal de gestió) que ha realitzat 
formació en perspectiva de 
gènere, distribuïts per sexe. A llarg 
termini hauria de tendir al 100%.    

Registre de formació Àrea de Persones 

Requeriment Lleis 
Llei 17/2015. Article 15. Estratègia i organització interna de 
l’organització orientada a garantir l’aplicació efectiva del 
principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes. 
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Elements diagnòstic AQU E3-Formació en perspectiva de gènere al personal docent, 
investigador i de gestió 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE1 Consolidar una cultura organitzacional amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.3. Percepció del personal 
acadèmic i de gestió sobre la 
formació en perspectiva de 
gènere, segons sexe 

Recull la satisfacció per col·lectius 
(professorat propi i col·laborador, i 
personal de gestió) sobre la 
formació rebuda en perspectiva de 
gènere, distribuïts per sexe. 
Assoliment: 70% satisfacció,  
puntuació mitjana de 7 a 10 sobre 
10. 

Registre de formació Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 15. Estratègia i organització interna de 
l’organització orientada a garantir l’aplicació efectiva del 
principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes. 

Elements diagnòstic AQU E3-Recull i anàlisi d’indicadors relacionats amb la perspectiva 
de gènere. 

 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE2 Promoure el reconeixement a la diversitat de sexe, gènere i orientació sexual, en el conjunt dels entorns relacionals de la UOC -
incloent espais físics i digitals- 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.4. Integració de la perspectiva 
de gènere en la protecció de la 
salut i la seguretat del personal 
treballador 

Mitjançant percentatges 
d’assoliment, establerts per la 
institució, mostra el grau 
d’integració d’aquesta perspectiva 
en la política de prevenció de 
riscos laborals 

Manual de prevenció de riscos 
laborals 

Grup Operatiu de 
Seguretat i Salut de 
l’Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 43. Prevenció de riscos laborals amb 
perspectiva de gènere. 
Article 44. D’aplicació a les empreses (actualment suspès per 
inconstitucionalitat). 

Elements diagnòstic AQU - 

 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE2 Promoure el reconeixement a la diversitat de sexe, gènere i orientació sexual, en el conjunt dels entorns relacionals de la UOC -
incloent espais físics i digitals- 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.5. Proporció de sales i espais 
amb nom de dona i home als 
diferents edificis de la UOC 

Mostra la proporció de sales i 
espais dels edificis de la UOC que 
porten nom de dones i homes. 
S’espera que els percentatges 
siguin iguals o tendeixin a zero a 
llarg termini.   

Calendari de reserva de sales 
Àrea de Serveis 
Generals 
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Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Article 15. Estratègia i organització interna de 
l’organització orientada a garantir l’aplicació efectiva del 
principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes. 

Elements diagnòstic AQU E1-Es realitzen accions per a fer visibles les contribucions de 
les dones a la disciplina i a la professió 

 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.6. Proporció de dones i homes 
entre el professorat per branca 
de coneixement, segons 
col·lectiu 

Mostra la distribució per sexe 
entre el professorat propi, el 
professorat col·laborador i els 
tutors, segons branca de 
coneixement. S’espera que els 
percentatges siguin iguals o 
tendeixin a zero a llarg termini. 

Directori de persones i registre de 
Processos d’encàrrec del 
professorat (PEP) 

Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Tenir en compte (...) els àmbits 
d’actuació relatius a la representativitat de les dones (...). 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) S’elaborarà un diagnòstic 
(...) que contindrà matèries como la infrarrepresentació 
femenina.  

Elements diagnòstic AQU 
 E4-Es realitzen accions per a corregir el desequilibri per sexes 
del professorat i de l'alumnat de la titulació. 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.7. Proporció de dones i homes 
entre el professorat propi segons 
categoria professional i branca 
de coneixement 

Mostra la distribució per sexe de 
les diferents categories docents 
entre el professorat propi segons 
àmbit de coneixement. S’espera 
que els percentatges siguin iguals 
o tendeixin a zero a llarg termini 
en cada categoria. 

Registre de l’Eina de gestions 
personal. Registre de mèrits del 
professorat 

Àrea de Persones, Oficina 
de Vicerectorat de 
Docència i aprenentatge 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Tenir en compte (...) els àmbits 
d’actuació relatius a la representativitat de les dones (...). 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) S’elaborarà una diagnosi (...) 
que contindrà matèries com la infrarepresentació femenina i la 
classificació professional.  

Elements diagnòstic AQU  E4-Es realitzen accions per a corregir el desequilibri per sexes 
del professorat i de l'alumnat de la titulació. 

Indicador existent a ‘El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats. Informe 2019’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.8. Proporció de dones i homes 
entre el personal de gestió per 

Mostra la distribució per sexe del 
personal de gestió per categoria Directori de persones Àrea de Persones 
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categoria professional professional. S’espera que els 
percentatges siguin iguals o 
tendeixin a zero a llarg termini en 
cada categoria. 

Requeriment 
Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Tenir en compte (...) els àmbits 
d’actuació relatius a la representativitat de les dones (...). 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) S’elaborarà una diagnosi (...) 
que contindrà matèries com la infrarepresentació femenina i la 
classificació professional. 

Elements diagnòstic AQU - 

Indicador existent a ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.9. Proporció d’homes i dones 
segons tipus de contracte 
(d’estructura o temporal) i 
segons col·lectiu (professorat 
propi i gestió) 

Mostra la distribució per tipus de 
contracte (fix o temporal) entre 
homes i dones segons col·lectiu 
(professorat propi i gestió). 
Permet veure si les dones ocupen 
llocs de treball menys estables. 
S’espera que els percentatges 
siguin iguals o tendeixin a zero a 
llarg termini per tipus de 
contracte. 

Registre de l’Espai de gestions 
personals 

Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Tenir en compte (...) els àmbits 
d’actuació relatius a les condicions laborals (...). 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) ) S’elaborarà una diagnosi (...) 
que contindrà matèries com les condicions de treball, inclosa 
l’auditoria salarial entre dones i homes.   

Elements diagnòstic AQU 
E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés a 
càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el personal 
docent i investigador. 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.10. Equilibri de dones i homes 
en càrrecs de decisió, per tipus 
de càrrec i tipus de col·lectiu 

Mostra la distribució percentual 
dels homes i les dones en càrrecs 
d’autoritat segons col·lectiu 
(professorat propi i gestió). 
S’espera que els percentatges 
siguin iguals o tendeixin a zero a 
llarg termini. 

Registre de l’Espai de gestions 
personals 

Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Aprovar (...) un pla d’igualtat en 
l’accés, la promoció i les condicions laborals del personal 
d’administració i serveis i del personal docent i investigador. 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) S’elaborarà una diagnosi 
(...) que contindrà matèries com  la promoció professional. 

Elements diagnòstic AQU 
E4-Política de contractació i promoció que busca assolir la 
paritat i la superació de la segregació vertical de la plantilla 
de personal docent. 
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E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés 
a càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el 
personal docent i investigador. 

Indicador modificat a partir de  ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.11. Proporció de dones i homes 
de professorat i gestió escollits 
com a representants al Consell 
d’Universitat per col·lectiu 

Permet veure com es distribueixen 
homes i dones entre els 
representants del Consell 
d’Universitat de professorat i 
gestió. Inclou només els membres 
electes. S’espera que els 
percentatges siguin iguals o 
tendeixin a zero a llarg termini. 

Web de les eleccions al Consell 
d’Universitat 

Vicerectorat de 
Docència i 
aprenentatge 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Tenir en compte (...) els àmbits 
d’actuació relatius a la representativitat de les dones (...). 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) S’elaborarà una diagnosi 
(...) que contindrà matèries com la infrarepresentació 
femenina i la classificació professional. 

Elements diagnòstic AQU 
E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés 
a càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el 
personal docent i investigador. 

 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.12. Diferència entre la mitjana 
d’anys per a la mobilitat 
horitzontal (millora laboral de 
dones i homes) segons col·lectiu i 
per sexes 

Velocitat de promoció horitzontal. 
Permet veure les diferències de 
dones i homes en el temps que els 
porta a ascendir en la seva carrera, 
segons col·lectiu (professorat propi 
i de gestió). No hauria d’haver-hi 
diferències en la mitjana. 

Registre de l’Espai de gestions 
personals 

Àrea de Persones, 
Oficina de Vicerectorat 
de Docència i 
aprenentatge 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Aprovar (...) un pla d’igualtat en 
l’accés, la promoció i les condicions laborals del personal 
d’administració i serveis i del personal docent i investigador. 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) S’elaborarà una diagnosi 
(...) que contindrà matèries com  la promoció professional. 

Elements diagnòstic AQU 
E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés 
a càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el 
personal docent i investigador. 

Indicador modificat a partir de ‘Sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de Educación Superior UNAM-INM’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 
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3.13. Distribució de dones i 
homes per franges d’ingrés 
salarial 

 Mostra la proporció de dones i 
homes als diferents nivells 
d’ingrés. Si a mesura que el nivell 
d’ingrés augmenta, la proporció de 
dones és menor, es troba una 
situació de desigualtat que afecta 
a les dones. S’espera que els 
percentatges siguin iguals o 
tendeixin a zero a llarg termini. 

Registre de l’Eina de Gestions 
personals 

Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Tenir en compte (...) els àmbits 
d’actuació relatius a les condicions laborals  (...). 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) ) S’elaborarà una diagnosi 
(...) que contindrà matèries com les condicions de treball, 
inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes, i a les 
retribucions. 

Elements diagnòstic AQU 
E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés 
a càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el 
personal docent i investigador. 

Indicador existent a ‘Sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de Educación Superior UNAM-INM’ i a ‘Diagnosi 
de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.14. Proporció d’homes i de 
dones en les comissions 
avaluadores del professorat 

Mostra la distribució de dones i 
homes en aquestes comissions. 
S’espera que els percentatges 
siguin iguals o tendeixin a zero a 
llarg termini. 

Registre de comissions 
d’avaluació 

Oficina de Vicerectorat 
de Docència i 
aprenentatge, Àrea de 
Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. dissenyar i implementar una política 
de contractació de personal inclusiva que tingui en compte la 
formació específica de les persones que formen part dels 
comitès de selecció per a evitar tota discriminació de gènere 
en els processos de selecció de personal. 
Garantir que les avaluacions del personal docent i 
investigador dutes a terme pels òrgans pertinents tinguin en 
compte la perspectiva de gènere i la no-discriminació, ni 
directa ni indirecta, per raó de sexe. 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) ) S’elaborarà una diagnosi 
(...) que contindrà matèries com el procés de selecció i 
contractació, la promoció professional i la formació.  

Elements diagnòstic AQU 

E4-Política de contractació i promoció que busca assolir la 
paritat i la superació de la segregació vertical de la plantilla 
de personal docent. 
E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés 
a càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el 
personal docent i investigador. 

Indicador existent a ‘Sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de Educación Superior UNAM-INM’  
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 
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3.15. Grau d’inclusió de la 
perspectiva de gènere com a 
criteri avaluable de l’activitat 
docent 

Mitjançant percentatges 
d’assoliment, establerts per la 
institució, permet veure en quina 
mesura s’incorpora la perspectiva 
de gènere com a criteri per avaluar 
el professorat. A llarg termini 
hauria de tendir al 100%.    

Manual de política del personal 
acadèmic UOC 

Oficina de Vicerectorat 
de Docència i 
aprenentatge, Àrea de 
Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. dissenyar i implementar una política 
de contractació de personal inclusiva que tingui en compte la 
formació específica de les persones que formen part dels 
comitès de selecció per a evitar tota discriminació de gènere 
en els processos de selecció de personal. 
Garantir que les avaluacions del personal docent i 
investigador dutes a terme pels òrgans pertinents tinguin en 
compte la perspectiva de gènere i la no-discriminació, ni 
directa ni indirecta, per raó de sexe. 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) ) S’elaborarà una diagnosi 
(...) que contindrà matèries com el procés de selecció i 
contractació, la promoció professional i la formació.  

Elements diagnòstic AQU 

E4-Política de contractació i promoció que busca assolir la 
paritat i la superació de la segregació vertical de la plantilla 
de personal docent. 
E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés 
a càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el 
personal docent i investigador. 

Indicador existent a  ‘La perspectiva de gènere en docència recerca a les universitats de la Xarxa Vives 2017’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.16. Grau d’inclusió de la 
perspectiva de gènere en la 
normativa de selecció i promoció 
del personal de gestió 

Mitjançant percentatges 
d’assoliment permet veure en 
quina mesura s’incorpora la 
perspectiva de gènere com a 
criteri per avaluar el personal de 
gestió. A llarg termini hauria de 
tendir al 100%.    

Document de Polítiques de gestió 
UOC 

Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. dissenyar i implementar una política 
de contractació de personal inclusiva que tingui en compte la 
formació específica de les persones que formen part dels 
comitès de selecció per a evitar tota discriminació de gènere 
en els processos de selecció de personal. 
Garantir que les avaluacions del personal docent i 
investigador dutes a terme pels òrgans pertinents tinguin en 
compte la perspectiva de gènere i la no-discriminació, ni 
directa ni indirecta, per raó de sexe. 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) ) S’elaborarà una diagnosi 
(...) que contindrà matèries com el procés de selecció i 
contractació, la promoció professional i la formació.  

Elements diagnòstic AQU 

E4-Política de contractació i promoció que busca assolir la 
paritat i la superació de la segregació vertical de la plantilla 
de personal docent. 
E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés 
a càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el 
personal docent i investigador. 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
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EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.17. Percentatge d’homes i de 
dones que accedeixen a formació 
per part de l’empresa, per 
col·lectius 

Mostra la distribució de dones i 
homes que reben formació per 
part de l’empresa, segons 
col·lectiu (gestió i professorat 
propi). S’espera que els 
percentatges siguin iguals o 
tendeixin a zero a llarg termini. 

Registre de formació Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. dissenyar i implementar una política 
de contractació de personal inclusiva que tingui en compte la 
formació específica de les persones que formen part dels 
comitès de selecció per a evitar tota discriminació de gènere 
en els processos de selecció de personal. 
Decret Llei 6/2019. Article 46. (...) ) S’elaborarà una diagnosi 
(...) que contindrà matèries com el procés de selecció i 
contractació, la promoció professional i la formació.  

Elements diagnòstic AQU 
E4-Es promou la contractació, la carrera professional, i l’accés 
a càrrecs de decisió del sexe menys representat entre el 
personal docent i investigador. 

Indicador modificat a partir de  ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.18. Proporció d’homes i de 
dones que s’acullen als permisos 
de paternitat o maternitat 

Mostra la distribució entre homes i 
dones que gaudeixen de permisos 
de paternitat o maternitat. 
S’espera que els percentatges 
siguin iguals o tendeixin a zero a 
llarg termini. 

Registre de l’Espai de Gestions 
Personals Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar.  
Decret Llei 6/2019. Article 46. Exercici corresponsable dels 
drets de la vida personal, familiar i laboral. 

Elements diagnòstic AQU 
E1-Es dissenyen les activitats acadèmiques i de gestió de 
manera que facilitin la conciliació de l’estudi i el treball amb 
la vida personal i familiar. 

Indicador existent a  ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.19. Proporció d’homes i de 
dones que s’acullen a reduccions 
de jornada per cures segons el 
sexe i segons percentatge de 
reducció 

Mostra la distribució entre homes i 
dones que fan reduccions de 
jornada segons percentatge de 
reducció. S’espera que els 
percentatges siguin iguals o 
tendeixin a zero a llarg termini. 

Registre de l’Espai de Gestions 
Personals 

Àrea de Persones 
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Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar.  
Decret Llei 6/2019. Article 46. Exercici corresponsable dels 
drets de la vida personal, familiar i laboral. 

Elements diagnòstic AQU 
E1-Es dissenyen les activitats acadèmiques i de gestió de 
manera que facilitin la conciliació de l’estudi i el treball amb 
la vida personal i familiar. 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.20. Prevalença de cada motiu 
de les sol·licituds actives d’e-
treball per sexe 

Mostra el motiu principal per 
acollir-se a l’e-treball segons el 
sexe i motiu (conciliació, 
concentració, llunyania del lloc de 
treball, altres). La prevalença 
hauria de ser la mateixa en els dos 
sexes. 

Registre de l’Espai de Gestions 
Personals 

Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar. Decret Llei 6/2019. Article 46. Exercici 
corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i 
laboral. 

Elements diagnòstic AQU 
E1-Es dissenyen les activitats acadèmiques i de gestió de 
manera que facilitin la conciliació de l’estudi i el treball amb 
la vida personal i familiar. 

Indicador existent a  ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.21. Diferència entre la mitjana 
d’hores dedicades a activitats 
domèstiques, laborals i 
recreatives de les dones i els 
homes per col·lectiu 

Temps dedicats a les activitats 
domèstiques, laborals i 
recreatives. Mostra les diferències 
entre la mitjana d’hores dedicades 
a diverses activitats d’ús del temps 
per dones i homes, per acadèmia i 
gestió, que podrien expressar 
dificultats per avançar en la 
carrera professional. No hauria 
d’haver diferència en les mitjanes 
per sexe. 

Enquesta de Clima Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar.  
Decret Llei 6/2019. Article 46. Exercici corresponsable dels 
drets de la vida personal, familiar i laboral. 

Elements diagnòstic AQU 
E1-Es dissenyen les activitats acadèmiques i de gestió de 
manera que facilitin la conciliació de l’estudi i el treball amb 
la vida personal i familiar. 

Indicador modificat a partir de ‘Sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de Educación Superior UNAM-INM’ 
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EIX ORGANITZACIÓ 

OE3 Consolidar una política de gestió de persones amb perspectiva de gènere 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.22. Percepció del personal 
propi (acadèmia i gestió) sobre 
l’accés a mesures de conciliació, 
per sexe i col·lectiu 

Recull la satisfacció per col·lectiu 
(professorat propi i gestió) i sexe 
sobre l’accés a mesures de 
conciliació a l’organització. 
Assoliment: 70% satisfacció,  
puntuació mitjana de 7 a 10 sobre 
10. 

Enquesta de Clima Àrea de Persones 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015. Article 15. Conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar.  
Decret Llei 6/2019. Article 46. Exercici corresponsable dels 
drets de la vida personal, familiar i laboral. 

Elements diagnòstic AQU 

E1-Es dissenyen les activitats acadèmiques i de gestió de 
manera que facilitin la conciliació de l’estudi i el treball amb 
la vida personal i familiar. 
E3-Recull i anàlisi d’indicadors relacionats amb la perspectiva 
de gènere. 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE4 Abordar les violències derivades de la discriminació per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.23. Proporció d’homes i dones 
que s’han sentit assetjats o 
discriminats durant l’exercici de 
la seva activitat a la UOC, segons 
sexe i col·lectiu 

Mostra el percentatge d’homes i 
de dones que s’han sentit assetjats 
o discriminats durant l’exercici de 
la seva activitat a la UOC sexe i 
col·lectiu (professorat propi, 
professorat extern, personal de 
gestió, alumnat). El percentatge 
hauria de tendir al 0% i no hauria 
d’haver-hi diferències entre sexes. 

Enquesta a l’alumnat, al 
professorat propi (Enquesta de 
Clima), professorat extern i 
personal de gestió (Enquesta de 
Clima) 

Àrea de Persones, 
Àrea de Planificació i 
qualitat 

Requeriment 
Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Donar informació i assessorament 
per a prevenir qualsevol tipus de discriminació, d'assetjament 
sexual o assetjament per raó de sexe i altres formes de 
violència masclista. 
Decret Llei 6/2019. Article 46. Prevenció de l'assetjament 
sexual i per raó de sexe. 

Elements diagnòstic AQU - 

Indicador modificat a partir de ‘Sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de Educación Superior UNAM-INM’ 
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE4 Abordar les violències derivades de la discriminació per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.24. Proporció d’homes i dones 
que coneixen de l’existència del 
protocol contra l’assetjament 
sexual i per raó de sexe o 
orientació sexual a la UOC, per 
col·lectiu 

Mostra el percentatge d’homes i 
dones que coneixen de l’existència 
del protocol segons col·lectiu 
(professorat propi, professorat 
extern, personal de gestió, 
alumnat). A llarg termini hauria de 

Enquesta a l’alumnat, al 
professorat propi (Enquesta de 
Clima), professorat extern i 
personal de gestió (Enquesta de 
Clima) 

Àrea de Persones, Àrea 
de Planificació i qualitat 
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tendir al 100%.    

Requeriment 
Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Donar informació i assessorament per a 
prevenir qualsevol tipus de discriminació, d'assetjament sexual 
o assetjament per raó de sexe i altres formes de violència 
masclista. 
Decret Llei 6/2019. Article 46. Prevenció de l'assetjament sexual 
i per raó de sexe. 

Elements diagnòstic AQU E5-Existència de protocols contra l’assetjament sexual 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’  
 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE4 Abordar les violències derivades de la discriminació per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.25. Nombre de denúncies 
presentades per 
discriminació/assetjament per 
raó de sexe o orientació sexual, 
per sexes 

Mostra la quantitat de denúncies 
que s’han presentat per 
discriminació o assetjament per 
raó de sexe o orientació sexual 
distribuït per sexes i segons motiu 
(per raó de gènere, identitat o 
orientació sexual). El nombre de 
denúncies hauria de tendir a 0 i no 
hauria d’haver-hi diferències entre 
sexes.  

Registre del Comitè de Seguretat i 
Salut 

Comitè de Seguretat i 
Salut, Unitat d’Igualtat, 
Assessoria Jurídica 

Requeriment 
Lleis 

Llei 17/2015. Article 28. Donar informació i assessorament per 
a prevenir qualsevol tipus de discriminació, d'assetjament 
sexual o assetjament per raó de sexe i altres formes de 
violència masclista. 
Decret Llei 6/2019. Article 46. Prevenció de l'assetjament 
sexual i per raó de sexe. 

Elements diagnòstic AQU E5-Existència de protocols contra l’assetjament sexual 

 

EIX ORGANITZACIÓ 

OE5 Disposar de dades i mecanismes per avaluar la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i innovació, la 
comunicació, les polítiques institucionals i la cultura organitzacional 

Indicador Descripció Font Responsable 

3.26.  Grau d’accés a dades i 
incorporació de nous indicadors 
sobre perspectiva de gènere en 
la cultura organitzacional 

A partir de diferents graus 
d’assoliment establerts per la 
institució mostra el percentatge de 
disponibilitat de dades i 
instruments amb dades 
segregades per sexe i elements de 
diagnòstic.  

Registre de personal propi, 
personal col·laborador i alumnat 

Àrea de Persones, Àrea 
de Planificació i 
qualitat 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015. Estratègia i organització interna de 
l’organització.  

Elements diagnòstic AQU 
E3-Recull i anàlisi d’indicadors relacionats amb la perspectiva 
de gènere. 
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Indicadors Eix Comunicació 

Com en els eixos anteriors, a l’hora de proposar els indicadors de l’Eix Comunicació, partim dels 

objectius estratègics plantejats dins d’aquest bloc. La comunicació docent, però, s’aborda en 

l’apartat de l’Eix Docència, ja que té a veure amb els continguts de les aules on s’imparteix la 

docència, la comunicació amb el professorat, i els materials d’aprenentatge.  

S’han inclòs en aquest apartat indicadors relacionats les activitats institucionals i acadèmiques, i 

s’han agrupat els premis, distincions i doctorats honoris causa, considerant-los accions de difusió i 

per tant, de comunicació de la Universitat. És el cas, per exemple, de l’indicador 4.9, ja existent a La 

perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives 2017 (6) sobre el 

nombre d’activitats que aborden temes de gènere.  

S’han aprofitat indicadors inclosos en la Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018 (14) en 

l’apartat de comunicació, però s’han modificat per fer-los més específics, sobretot pel que fa a 

l’enunciat i a les fonts que els nodriran (4.2, 4.3, 4.7 i 4.8), distingint entre els diferents canals de 

comunicació interna i externa de què disposa la Universitat. D’aquesta manera es pot mostrar de 

forma més acurada en quins d’aquests s’està realitzant un l’ús inclusiu, no sexista ni androcèntric 

del llenguatge.  

Es proposen nous indicadors que parteixen dels elements de diagnòstic de l’AQU, per tal de donar-

los resposta (4.1, 4.4, 4.5, 4.6) i se n’incorpora un (4.10) que respon a l’objectiu estratègic transversal  

de Disposar de dades i mecanismes per avaluar la inclusió de la perspectiva de gènere a la 

comunicació.  

 EIX COMUNICACIÓ 

OE1 Incorporar la perspectiva de gènere en el relat i marca de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

4.1. Ús inclusiu, no sexista ni 
androcèntric del llenguatge escrit 
i audiovisual al portal i Campus 
de la UOC 

Anàlisi dels continguts escrits i dels 
continguts audiovisuals (vídeos, 
fotografies, àudio) per espai 
(portal web i Campus virtual). 
L’anàlisi dels continguts hauria de 
concloure que es fa un ús adequat 
del llenguatge en els termes 
esmentats. 

Informacions i continguts 
publicats al portal web i al 
Campus virtual de la UOC 

Àrea de Comunicació, 
Àrea de Serveis 
Acadèmics 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015-Article 28. Ús no sexista ni androcèntric del 
llenguatge en totes les comunicacions 

Elements diagnòstic AQU 
E2-Als materials de presentació de la titulació (web, tríptics 
informatius, etc..) s'utilitza un llenguatge inclusiu, apareixen 
tant dones com homes i s'eviten els estereotips de gènere. 
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 EIX COMUNICACIÓ 

OE2 Incorporar la perspectiva de gènere a la cultura organitzacional 

Indicador Descripció Font Responsable 

4.2.  Ús inclusiu, no sexista ni 
androcèntric del llenguatge escrit 
i audiovisual en la comunicació 
interna institucional 

Anàlisi dels continguts escrits i dels 
continguts audiovisuals (vídeos, 
fotografies, àudio). L’anàlisi dels 
continguts hauria de concloure 
que es fa un ús adequat del 
llenguatge en els termes 
esmentats. 

Informacions publicades a la 
Intrauoc, la intranet de la UOC per 
al personal treballador, correus 
electrònics institucionals adreçats 
al personal treballador, butlletí de 
la setmana, formularis Google 
Forms  

Àrea de Comunicació,  

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015-Article 28. Ús no sexista ni androcèntric del 
llenguatge en totes les comunicacions 

Elements diagnòstic AQU - 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX COMUNICACIÓ 

OE2 Incorporar la perspectiva de gènere a la cultura organitzacional 

Indicador Descripció Font Responsable 

4.3. Percepció de la comunitat 
universitària sobre la sensibilitat 
de gènere a la UOC en l’ús d’un 
llenguatge inclusiu, no sexista ni 
androcèntric  

Recollir la percepció del personal 
treballador de la UOC i del seu 
alumnat sobre l’ús del llenguatge a la 
universitat des d’un punt de vista de 
perspectiva de gènere. Assoliment: 
70% satisfacció,  puntuació mitjana de 
7 a 10 sobre 10. 

Enquesta al personal 
treballador i a l’alumnat 

Àrea de Comunicació  

Requeriment 

Lleis Llei 17/2015-Article 28. Ús no sexista ni androcèntric del 
llenguatge en totes les comunicacions 

Elements diagnòstic AQU 
E3-Recull i anàlisi d’indicadors relacionats amb la 
perspectiva de gènere. 

Indicador modificat a partir de  la ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX COMUNICACIÓ 

OE3 Incorporar la perspectiva de gènere a l'àmbit del talent de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

4.4. Proporció de dones i homes 
proposats com a 
experts/expertes en les notes de 
premsa de la UOC 

Mostra la distribució per sexe dels 
experts/expertes proposats per 
l’Àrea de Comunicació als mitjans 
de comunicació. S’espera que les 
distribucions siguin iguals o 
tendeixin a zero. 

Notícies UOC News (les notes de 
premsa que s’envien a mitjans 
externs) 

Àrea de Comunicació 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015-Article 28. Ús no sexista ni androcèntric del 
llenguatge en totes les comunicacions. 
Fer visibles les aportacions de les dones en els àmbits 
científics i tècnics. 

Elements diagnòstic AQU E1-Es realitzen accions per a fer visibles les contribucions de 
les dones a la disciplina i a la professió 
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 EIX COMUNICACIÓ 

OE3 Incorporar la perspectiva de gènere a l'àmbit del talent de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

4.5. Proporció de dones i homes 
que apareixen com a 
experts/expertes als canals de 
difusió propis dels diferents 
Estudis de la UOC 

Mostra la distribució per sexe i per 
canal dels experts/expertes que 
apareixen o escriuen articles als 
blogs dels Estudis i/o a les xarxes 
socials dels Estudis. S’espera que 
les distribucions siguin iguals o 
tendeixin a zero. 

Informacions publicades als blogs 
dels diferents Estudis; continguts 
de xarxes socials 

Àrea de Comunicació 

Requeriment 

Lleis Llei 17/2015-Article 28. Ús no sexista ni androcèntric del 
llenguatge en totes les comunicacions. 
Fer visibles les aportacions de les dones en els àmbits 
científics i tècnics. 

Elements diagnòstic AQU E1-Es realitzen accions per a fer visibles les contribucions de 
les dones a la disciplina i a la professió 

 

 EIX COMUNICACIÓ 

OE3 Incorporar la perspectiva de gènere a l'àmbit del talent de la UOC 

Indicador Descripció Font Responsable 

4.6. Proporció de dones i homes 
guardonades amb premis, 
distincions i doctorats honoris 
causa 

Mostra la distribució per sexe i per 
tipus de guardó (premi, distinció i 
honoris causa). S’espera que les 
distribucions siguin iguals o 
tendeixin a zero. 

Registre de la Universitat 
 

Gabinet de Relacions 
institucionals 

Requeriment 

Lleis Llei 17/2015-Article 28. Ús no sexista ni androcèntric del 
llenguatge en totes les comunicacions.  
Fer visibles les aportacions de les dones en els àmbits 
científics i tècnics. 

Elements diagnòstic AQU 

E1-Es realitzen accions per a fer visibles les contribucions de 
les dones a la disciplina i a la professió 
E2-Presència de les dones com a ponents de les lliçons 
inaugurals i entre les persones guardonades amb premis, 
distincions i doctorats honoris causa, etc. 

 

 EIX COMUNICACIÓ 

OE4 Incorporar la perspectiva de gènere a l'àmbit de notorietat i difusió 

Indicador Descripció Font Responsable 

4.7. Ús inclusiu, no sexista ni 
androcèntric del llenguatge escrit i 
audiovisual en la comunicació externa 

Anàlisi dels continguts escrits i dels 
continguts audiovisuals (vídeos, 
fotografies, àudio). L’anàlisi dels 
continguts hauria de concloure 
que es fa un ús adequat del 
llenguatge en els termes 
esmentats. 

Notícies UOC News (les notes de 
premsa que s’envien a mitjans 
externs); Informacions, vídeos, 
fotografies i àudios, publicades als 
blogs dels diferents Estudis; 
continguts de xarxes socials 

Àrea de 
Comunicació 

Requeriment 
Lleis Llei 17/2015-Article 28. Ús no sexista ni androcèntric del 

llenguatge en totes les comunicacions 

Elements diagnòstic AQU - 
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Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 

 EIX COMUNICACIÓ 

OE4 Incorporar la perspectiva de gènere a l'àmbit de notorietat i difusió 

Indicador Descripció Font Responsable 

4.8. Proporció de dones i homes 
com a ponents d’activitats i 
lliçons inaugurals 

Mostra la distribució per sexe i per 
tipus d’acte (activitats i lliçons 
inaugurals). S’espera que les 
distribucions siguin iguals o 
tendeixin a zero. 

Registre d’activitats de la UOC 

Oficina de Coordinació 
d’Activitats i Protocol del 
Gabinet de Relacions 
Institucionals 

Requeriment 

Lleis 

Llei 17/2015-Article 28. Ús no sexista ni androcèntric del 
llenguatge en totes les comunicacions. 
Fer visibles les aportacions de les dones en els àmbits científics 
i tècnics. 

Elements diagnòstic AQU 

E1-Es realitzen accions per a fer visibles les contribucions de les 
dones a la disciplina i a la professió 
E2-Es busca l'equilibri per sexe en l'organització de seminaris, 
conferències, etc.. i en la selecció de les persones que 
imparteixen la lliçó inaugural. 

Indicador modificat a partir de ‘Diagnosi de la igualtat de gènere a la UOC 2018’ 
 

 EIX COMUNICACIÓ 

OE4 Incorporar la perspectiva de gènere a l'àmbit de notorietat i difusió 

Indicador Descripció Font Responsable 

4.9. Percentatge d’activitats que 
aborden les desigualtats de 
gènere als diferents Estudis de la 
UOC 

Percentatge d’activitats per 
Estudis que aborden temes de 
gènere en relació amb el nombre 
d’activitats total d’aquells Estudis. 
Grau d’assoliment establert per la 
institució. 

Registre d’activitats de la UOC 

Oficina de Coordinació 
d’Activitats i Protocol del 
Gabinet de Relacions 
Institucionals 

Requeriment 

Lleis 
Llei 17/2015-Article 28. Ús no sexista ni androcèntric del 
llenguatge en totes les comunicacions 

Elements diagnòstic AQU 

E1-Es realitzen accions per a fer visibles les contribucions de les 
dones a la disciplina i a la professió 
E1-Existeixen estratègies de docència amb perspectiva de 
gènere tant en les activitats acadèmiques com en les activitats 
complementàries a la docència (conferències, jornades, tallers 
temàtics, orientació professional, etc..). 

Indicador modificat a partir de ‘La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives 2017’ 
 

 EIX COMUNICACIÓ 

OE5 Disposar de dades i mecanismes per avaluar la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i innovació, la 
comunicació, les polítiques institucionals i la cultura organitzacional 

Indicador Descripció Font Responsable 

4.10. Grau d’accés a dades i 
incorporació de nous indicadors 
sobre perspectiva de gènere a la 
comunicació  

A partir de diferents graus 
d’assoliment establerts per la 
institució mostra el percentatge de 
disponibilitat de dades i 
instruments als sistemes 
d’explotació de dades existents 

Google Dashboard de l’àrea de 
Comunicació Àrea de Comunicació 
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Requeriment 

Lleis Llei 17/2015-Article 28. Ús no sexista ni androcèntric del 
llenguatge en totes les comunicacions 

Elements diagnòstic AQU 
E3-Recull i anàlisi d’indicadors relacionats amb la perspectiva de 
gènere. 

 
 

Conclusions 

1. Les universitats són permeables a reproduir els rols, els estereotips i les ideologies de 

gènere en diferents àmbits de la seva activitat i no s’escapen dels possibles biaixos i mirades 

androcèntriques. Per poder posar en evidència la “ceguesa al gènere”(6) calen indicadors 

que permetin diagnosticar en quin estat es troba aquesta ceguesa i en quins elements de 

l’activitat de la universitat es produeix, per tal de poder-hi intervenir. 

2. S’ha detectat l’existència d’una gran diversitat de requeriments legals, estratègics i polítics 

-interns i externs- a què ha de donar resposta la UOC. Malgrat que la institució està 

treballant en el seu pla d’Igualtat (2020-2025), a través de la Unitat d’Igualtat, i que l'Àrea 

de Planificació i Qualitat ha dissenyat elements de diagnòstic derivats de la Guia d’AQU 

Catalunya, no existeix un instrument que reculli de forma integrada els diferents 

requeriments.  

3. La proposta de sistema d’indicadors del present treball no parteix d’un encàrrec de la 

institució, tot i haver-lo ofert a la Unitat d’Igualtat. La detecció de necessitats doncs parteix 

del que considero que la UOC hauria de tenir per tal d’evitar els riscos que suposa no 

disposar d’un instrument únic. L’instrument proposat espera poder evitar possibles 

encavalcaments de tasques i/o repetició d’accions, la dispersió de dades, i la impossibilitat 

de comptar amb una visió de conjunt. Aquest és un aspecte clau si es vol comptar amb un 

bon diagnòstic de l’efectivitat de la incorporació de la perspectiva de gènere. 

4. Els indicadors d’aquest instrument estan dissenyats perquè, en cas que així ho consideri, 

sigui la institució qui estableixi el nivell d’assoliment i el temps programat per complir-lo, en 

funció de la seva estratègia, dels objectius operatius plantejats i/o de les prioritats 

establertes. D’aquesta manera es persegueix que els indicadors siguin útils per a poder 

fonamentar decisions i propostes de millora de cara al futur. Caldrà però que la informació 

i documentació que ha de nodrir els indicadors d’aquest sistema sigui fiable i que la 

institució posi els mitjans per a poder obtenir-la.  
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5. Aquesta proposta obre, a qui així ho consideri, possibles línies de continuïtat de treball en 

relació amb la implementació d’aquests indicadors a la institució així com la diagnosi 

resultant de l’aplicació d’aquest sistema. 
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Annexos 

1. Infografia Docència amb perspectiva de gènere (UOC, 2020) 
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Taula 1. Pla d’igualtat UOC 2020-2025 

 



 

 

    

 

Eix Nº Indicador AQU Legislació 
LL17/2015 DLL6/2019 

D
O

CÈ
N

CI
A 

1.1. Percentatge d’assignatures que incorporen als seus plans docents la perspectiva de gènere, per tipus de titulació i per tipus d’assignatura E1, E4, E5 X  
1.2 Percentatge d’assignatures que incorporen a les seves competències la competència Compromís ètic i global, per tipus de titulació i per àrea de coneixement E1 X  
1.3 Percentatge de professorat que ha rebut formacions o accions formatives sobre perspectiva de gènere a la docència, per sexe i tipologia E1, E3, E4 X  
1.4 Percentatge de materials docents que incorporen la perspectiva de gènere, per tipus de material E5 X  
1.5 Proporció de dones i homes autores a la bibliografia recomanada de les assignatures, per branca de coneixement E5 X  
1.6 Quantitat de materials docents propis i externs sobre perspectiva de gènere disponibles a la Biblioteca E4, E5 X  
1.7 Ús inclusiu, no sexista ni androcèntric, del llenguatge escrit i audiovisual en la comunicació interna de l’activitat docent E5 X  
1.8 Quantitat i de projectes d’innovació docent relacionats amb la perspectiva de gènere E1, E4 X  
1.9 Quantitat de premis, incentius o reconeixements per incorporar la perspectiva de gènere en la docència de forma excel·lent E4 X  
1.10 Percentatge de convenis de pràctiques que inclouen clàusules de no-discriminació per raons de sexe E1 X  
1.11 Percentatge i nombre total de treballs finals presentats amb perspectiva de gènere segons sexe de l’alumnat i branca de coneixement  E1 X  
1.12 Nombre d’accions de sensibilització entorn de la igualtat de gènere adreçades al conjunt de la comunitat universitària E1, E4 X  
1.13 Percepció per part de l’alumnat del grau d’incorporació de la transversalitat de gènere a les titulacions segons sexe i titulació cursada E6 X  
1.14 Percepció per part de l’alumnat  del grau d’exclusivitats, biaix de gènere i atenció a la diversitat de la metodologia docent i l’avaluació E1, E6 X  
1.15 Percentatge de graus, postgraus i màsters en matèria de gènere sobre el total de titulacions E1, E4 X  
1.16 Percentatge de graus, postgraus i màsters que tenen assignatures específiques de gènere per tipus de titulació i per tipus d’assignatura E1, E4 X  
1.17 Proporció d’homes i dones matriculats en estudis de grau, màster i postgrau segons branca de coneixement i tipus de titulació E4 X  
1.18 Percentatge de dones matriculades en carreres considerades masculines en relació amb la matrícula total d’aquelles titulacions E4 X  
1.19 Percentatge d’homes matriculats en carreres considerades femenines en relació amb la matrícula total d’aquelles titulacions E4 X  
1.20 Proporció d’homes i dones estudiants de l’assignatura de pràctiques per branca de coneixement E1 X  
1.21 Percentatge de dones i homes al Consell d’Estudiants per Estudis E4 X  
1.22 Grau d’accés a dades i incorporació de nous indicadors sobre perspectiva de gènere a la docència E1, E3 X  
1.23 Grau d’incorporació de la perspectiva de gènere al SGIQ E1, E3 X  
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2.1 Proporció de dones i homes investigadors predoctorals i postdoctorals segons branca de coneixement E4 X  
2.2 Percentatge de càtedres sobre investigació amb perspectiva de gènere sobre el total de càtedres E4 X  
2.3 Percentatge de programes de doctorat especialitzats en igualtat de gènere respecte del total - X  
2.4 Proporció de dones i homes directors/es de tesis doctoral per branca de coneixement E4 X  
2.5 Percentatge de grups de recerca que es dediquen a temes de gènere sobre el total - X  
2.6 Proporció d’investigadores principals dones i homes als grups de recerca E4 X  
2.7 Percentatge de projectes que aborden temes de gènere sobre el total - X  
2.8 Percentatge de projectes de recerca segons tipus de projecte  i sexe de l’investigador/a principal - X  
2.9 Proporció d’articles científics signats per dones i homes per branca de coneixement sobre el total - X  
2.10 Proporció de dones i homes que lideren projectes d’impuls a l’emprenedoria per branca de coneixement E4 X  
2.11 Grau d’accés a dades i incorporació de nous indicadors sobre perspectiva de gènere a la recerca i la innovació a la UOC E3 X  
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3.1 Grau de desplegament del pla d’igualtat UOC E3 X X 
3.2 Percentatge del personal acadèmic i de gestió que ha realitzat formació en perspectiva de gènere, segons sexe E3 X  
3.3 Percepció del personal acadèmic i de gestió sobre la formació en perspectiva de gènere, segons sexe E3 X  
3.4 Integració de la perspectiva de gènere en la protecció de la salut i la seguretat del personal treballador - X  
3.5 Proporció de sales i espais amb nom de dona i home als diferents edificis de la UOC E1 X  
3.6 Proporció de dones i homes entre el professorat per branca de coneixement, segons col·lectiu E4 X X 
3.7 Proporció de dones i homes entre el professorat propi segons categoria professional i branca de coneixement E4 X X 
3.8 Proporció de dones i homes entre el personal de gestió per categoria professional - X X 
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3.9 Proporció d’homes i dones segons tipus de contracte (d’estructura o temporal) i segons col·lectiu (professorat propi i gestió) E4 X X 
3.10 Equilibri de dones i homes en càrrecs de decisió, per tipus de càrrec i tipus de col·lectiu E4 X X 
3.11 Proporció de dones i homes de professorat i gestió escollits com a representants al Consell d’Universitat per col·lectiu E4 X X 
3.12 Diferència entre la mitjana d’anys per a la mobilitat horitzontal (millora laboral de dones i homes) segons col·lectiu i per sexes E4 X X 
3.13 Distribució de dones i homes per franges d’ingrés salarial E4 X X 
3.14 Proporció d’homes i de dones en les comissions avaluadores del professorat E4 X X 
3.15 Grau d’inclusió de la perspectiva de gènere com a criteri avaluable de l’activitat docent E4 X X 
3.16 Grau d’inclusió de la perspectiva de gènere en la normativa de selecció i promoció del personal de gestió E4 X X 
3.17 Percentatge d’homes i de dones que accedeixen a formació per part de l’empresa, per col·lectius E4 X X 
3.18 Proporció d’homes i de dones que s’acullen als permisos de paternitat o maternitat E1 X X 
3.19 Proporció d’homes i de dones que s’acullen a reduccions de jornada per cures segons el sexe i segons percentatge de reducció E1 X X 
3.20 Prevalença de cada motiu de les sol·licituds actives d’e-treball per sexe E1 X X 
3.21 Diferència entre la mitjana d’hores dedicades a activitats domèstiques, laborals i recreatives de les dones i els homes per col·lectiu E1 X X 
3.22 Percepció del personal propi (acadèmia i gestió) sobre l’accés a mesures de conciliació, per sexe i col·lectiu E1, E3 X X 
3.23 Proporció d’homes i dones que s’han sentit assetjats o discriminats durant l’exercici de la seva activitat a la UOC, segons sexe i col·lectiu - X X 
3.24 Proporció d’homes i dones que coneixen de l’existència del protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe o orientació sexual a la UOC, per col·lectiu E5 X X 
3.25 Nombre de denúncies presentades per discriminació/assetjament per raó de sexe o orientació sexual, per sexes E5 X X 
3.26 Grau d’accés a dades i incorporació de nous indicadors sobre perspectiva de gènere en la cultura organitzacional E3 X  
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4.1 Ús inclusiu, no sexista ni androcèntric del llenguatge escrit i audiovisual al portal i Campus de la UOC E2 X  
4.2 Ús inclusiu, no sexista ni androcèntric del llenguatge escrit i audiovisual en la comunicació interna institucional - X  
4.3 Percepció de la comunitat universitària sobre la sensibilitat de gènere a la UOC en l’ús d’un llenguatge inclusiu, no sexista ni androcèntric E3 X  
4.4 Proporció de dones i homes proposats com a experts/expertes en les notes de premsa de la UOC E1 X  
4.5 Proporció de dones i homes que apareixen com a experts/expertes als canals de difusió propis dels diferents Estudis de la UOC E1 X  
4.6 Proporció de dones i homes guardonades amb premis, distincions i doctorats honoris causa E1, E2 X  
4.7 Ús inclusiu, no sexista ni androcèntric del llenguatge escrit i audiovisual en la comunicació externa - X  
4.8 Proporció de dones i homes com a ponents d’activitats i lliçons inaugurals E1, E2 X  
4.9 Percentatge d’activitats que aborden les desigualtats de gènere als diferents Estudis de la UOC E1 X  
4.10 Grau d’accés a dades i incorporació de nous indicadors sobre perspectiva de gènere a la comunicació E3 X  

Elaboració pròpia 
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