Preguntes més freqüents


Quantes hores presencials té el curs?

El màster oficial és virtual i es pot seguir telemàticament en la seva totalitat. Les
sessions presencials serveixen per presentar l’assignatura i fer-ne el seguiment.
En total, cada assignatura té una dedicació presencial de 4 hores repartides en
dues sessions, una a començament de quadrimestre i una altra al bel mig del
quadrimestre. L’alumnat que no pugui assistir-hi tindrà a la seva disposició les
sessions presencials gravades per poder consultar-les i únicament haurà de fer
una activitat compensatòria d’una dedicació de 4 hores.


Quantes sessions presencials hi ha?

El màster oficial on-line organitza les sessions presencials de les diferents
assignatures en 3 jornades per quadrimestre, per tant, són únicament 6 jornades
en tot el curs, sempre en dissabte.


Quin és el calendari i l’horari de les sessions presencials?

Les sessions presencials de les diferents assignatures s’aglutinen en 3 dissabtes
per quadrimestre. La distribució per quadrimestres és la següent:
Calendari i quantitat de sessions presencials
Primer quadrimestre
Segon quadrimestre
Octubre
2 dissabtes
Febrer
2 dissabtes
Desembre
1 dissabte
Abril
1 dissabte
TOTAL
3 dissabtes
TOTAL
3 dissabtes
L’horari de les sessions és:
o horari de matí

de 9’00 h. a 14’00 h.

o horari de tarda:

de 15’30 h. a 19’00 h.

A la pàgina web del màster oficial on-line podràs trobar el calendari i horari
concret de totes les sessions presencials i de totes les assignatures.


L’assistència és obligatòria?

L'assistència no és obligatòria, però, a canvi, s’han de fer tasques o activitats
addicionals.
El funcionament de l'Espai Europeu d'Educació Superior es focalitza en la
quantitat d'hores que l'alumna o alumne ha de dedicar a cada assignatura. Cada
crèdit suposa 25 hores de dedicació de l'alumnat al seu procés d’aprenentatge.
Com les assignatures d’aquest màster tenen 5 crèdits, cadascuna d’elles
requereix d’una dedicació de 125 hores. En aquestes 125 hores s’inclouen tant
les hores dedicades al treball autònom de l’alumnat com les hores de classe. Per
tant, la quantitat d’hores que l’alumna o alumne falti a les sessions presencials,

les haurà de compensar amb altres activitats que suposin una inversió d’hores
similar a les hores que ha faltat a la presencialitat. Aquestes activitats seran
marcades pel professorat i s’indicaran a començament de quadrimestre.
Encara que l’assistència no és obligatòria, aconsellem que l’alumnat s’organitzi
per assistir a les sessions presencials, atès que cap sistema electrònic ha pogut
substituir plenament la interacció humana face to face. D’aquesta manera es pot
conèixer personalment al professorat i als companys i companyes de promoció i
s’estableixen lligams acadèmics, professionals i personals força gratificants.


Com puc obtenir el material si no assisteixo a les sessions
presencials?

La docència virtual a la Universitat de Lleida té el suport d’una plataforma docent
virtual. Tot l’alumnat del màster té accés a aquesta plataforma un cop matriculat,
encara que ha de fer un seguit de passos per donar-se d’alta.
A començament de curs es donarà formació a tot l’alumnat del màster per tal de
saber utilitzar aquesta plataforma. Cada assignatura té un espai propi al campus
virtual. El professorat penjarà, a l’espai de l’assignatura dins la plataforma
docent, tots els recursos necessaris per seguir la formació i realitzar
adequadament les activitats. També s’utilitzarà aquesta plataforma per lliurar les
activitat i material addicional, per anunciar incidències o informacions importants
i per enviar missatges col·lectius o individualitzats.


Puc convalidar formació prèvia?

Sí, sempre i quan estigui relacionada amb els continguts del màster i estigui
acreditada. Si la formació és oficial, se’t pot convalidar fins a 30 crèdits. Si la
formació no és oficial, únicament fins a 9 crèdits.


Puc convalidar experiència professional prèvia?

Sí, sempre i quan estigui relacionada amb els continguts i les competències del
màster i estigui acreditada. El màxim que pots convalidar per experiència
professional prèvia és 9 crèdits.


Quin és el procediment per convalidar la formació i/o experiència
prèvia?

Quan facis la preinscripció, hauràs de lliurar una sol·licitud de convalidació a la
qual hauràs d’adjuntar els documents que acreditin la formació i/o experiència
prèvia que hagis fet constar a la sol·licitud
Seguidament, la Comissió d’Estudis del Màster analitzarà la teva sol·licitud i la
documentació adjunta i demanarà, si s’escau, informació complementària per
poder dictaminar si es fa la convalidació o no (per exemple, el temari de
l’assignatura o curs).


Quina és la llengua de comunicació i de les sessions presencials?

La llengua utilitzada a les sessions presencials és l’espanyol. Tota la
documentació i els recursos del màster estan redactats, com a mínim, en
espanyol.
La llengua de comunicació col·lectiva del professorat a l’alumnat és l’espanyol.
La llengua de comunicació individualitzada pot ser l’espanyol o el català.
En totes les assignatures, les activitats es poden lliurar en espanyol. En la major
part de les assignatures es pot escollir entre lliurar-les en espanyol o lliurar-les
en català.


Hi ha pràctiques professionalitzadores en aquest màster oficial online?

No. No obstant, es pot realitzar el Treball Fi de Màster en aspectes pràctics, per
exemple, presentant un pla d’igualtat precedit per la diagnosi de la situació en
una institució o empresa, en una localitat o comarca; per exemple, presentant un
projecte de sensibilització sobre aspectes de desigualtat de gènere, o d’anàlisi
d’impacte de gènere de certes accions institucionals o empresarials, etc.


Després d’acabar aquest màster oficial puc accedir-hi al doctorat?

Sí, però hauràs de fer el Treball Fi de Màster amb un component de recerca que
demostri la teva competència com a investigadora o investigador. Si tens la
intenció de continuar amb el doctorat, és convenient que ho indiquis a la
coordinadora del màster quan facis la proposta del teu Treball Fi de Màster i al
tutor o tutora que tinguis assignada.
També es requisit que hagis acumulat un total de 300 crèdits en tota la teva
formació universitària, això vol dir que:
a) tens el títol d’una llicenciatura o d’un grau de 240 crèdits, a més d’aquest
màster en Agents d’Igualtat d’Oportunitats, que és de 60 crèdits.
b) tens el títol d’una diplomatura o d’un grau de 180 crèdits i, a més d’aquest
màster en Agents d’Igualtat d’Oportunitats (que és de 60 crèdits), ja has
cursat
un
altre
màster
de
60
crèdits
o
més.


M’he de matricular de totes les assignatures d’un cop?
No. Pots cursar el màster oficial on-line com alumna/e a temps parcial.
Has de cursar, com a mínim, 20 crèdits cada any. Hi ha uns itineraris
preestablerts per l’alumnat a temps parcial per tal de facilitar que segueixi
adequadament la formació.



Quant he de matricular el Treball Fi de Màster?

El més convenient és que no ho facis quan et matriculis de la resta d’assignatures
del màster sinó que esperis al començament del segon quadrimestre perquè ja

podràs calibrar si estàs en condicions de treballar en l’elaboració del Treball Fi
de Màster durant la resta del curs acadèmic i de presentar-lo i defendre’l al mes
d’octubre del curs següent. A l’inici del segon quadrimestre s’obre un període
d’ampliació de matrícula, en el qual podràs matricular el Treball Fi de Màster i/o
qualsevol altra assignatura que no hagis matriculat a començament de curs.


Puc defensar el Treball Fi de Màster amb alguna assignatura suspesa
o no presentada?

No. El Treball Fi de Màster es considera la coronació o el corol·lari d’uns estudis
de màster, per tant, és imprescindible que tota la resta d’assignatures del màster
estiguin superades.
Amb el suport de:

