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ACTA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE LES PROPOSTES PRESENTADES 

A   LA SEGONA CONVOCATÒRIA D'AJUDES 2016 DE L’IUIEG PER A 

L'ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS I SEMINARIS 

 

A Alacant, a 21 de juliol de 2016 i sent les 9:30 h., es reuneix la comissió avaluadora 

per a la segona convocatòria d'ajudes 2016 a l'organització de congressos i seminaris. Hi 

assisteixen José Tomás García García, Helena Establier Pérez, Lola Blasco Rico i 

Mónica Moreno Seco. Beatriz Souto excusa la seua assistència i delega el vot en 

Mónica Moreno Seco. 

 

I RESOLEN  

 

1) Procedir a l'examen i avaluació de les  tres sol·licituds presentades, i concedir les 

ajudes següents, d'acord amb el barem publicat en la convocatòria i la baremació 

recollida a continuació: 

 

Activitat Sol·licitant Ajuda 

sol·licitada 

  Ajuda concedida 

Inteligencia espiritual 

y género: mujeres 

veladas en la 

modernidad 

Inmaculada 

Fernández 

Arrillaga 

2000 €    600 € 

Folles littéraires, 

folies lucides. Les 

états borderline du 

genre et ses créations 

Maribel Peñalver 

Vicea 

1000 €    800 € 

III Jornadas temáticas 

de cine francófono: 

Voces de mujer y 

diálogo de religiones 

Mª Isabel Corbí y 

Mª Àngels Llorca 

850 €    600 € 

 

 

BAREMACIÓ DE LES PROPOSTES: 

 

  

Títol de l'activitat: Inteligencia espiritual y género: mujeres veladas 

en la modernidad 

            

Puntuació 

Activitat de caràcter nacional                   2      

Activitat de caràcter internacional  

Participació professorat extern a la UA               1’5 

Activitat vinculada íntegrament a l'àmbit dels estudis de gènere                  5 
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Activitat parcialment vinculada a l'àmbit dels estudis de gènere  

         Puntuació total               8’5 

 

 

 

Títol de l'activitat: Folles littéraires, folies lucides. Les états 

borderline du genre et ses créations 

                   

Puntuació 

Activitat de caràcter nacional                       

Activitat de caràcter internacional                  3 

Participació professorat extern a la UA                  2 

Activitat vinculada íntegrament a l'àmbit dels estudis de gènere                  5 

Activitat parcialment vinculada a l'àmbit dels estudis de gènere   

         Puntuació total                10 

 

 

Títol de l'activitat: III Jornadas temáticas de cine francófono: Voces 

de mujer y diálogo de religiones 

            

Puntuació 

Activitat de caràcter nacional                   2      

Activitat de caràcter internacional  

Participació professorat extern a la UA               1’5 

Activitat vinculada íntegrament a l'àmbit dels estudis de gènere                  5 

Activitat parcialment vinculada a l'àmbit dels estudis de gènere  

         Puntuació total               8’5 

 

 

 

2) Publicar aquesta resolució en la web de l’IUIEG. 

 

 

 

I sense més assumptes a tractar, s'alça la sessió sent les 10:15 hores.  

De la qual cosa, com a secretària done fe.  

 

 

 

 

 

 

Fdo. Helena Establier Pérez 


