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1.
Igualdad, constituciones y leyes: el debate pendiente. Cursos
d'estiu UNED 2015
Del 13 al 15 de juliol en la seu de Madrid
Dirigeix: Josefina Méndez Vázquez
Co-dirigeix: Teresa San Segundo Manuel
El curs pretén sotmetre al Dret a un examen científic i documentat que
abordarà una anàlisi de les constitucions espanyoles des de 1812 que
evidencie el grau de compromís d'igualtat de gènere del seu articulat; que
revisarà l'esdevenir legislatiu del passat segle pel que fa a la dona, i l'evolució
de la igualtat de drets en l'àmbit familiar. Així mateix, contemplarà com el Dret
Romano i els Furs ja generaven desigualtat. I posarà de manifest que, en
l'actualitat, la legislació sindical és discriminativa per a la treballadora; que la
normativa sobre la violència de gènere és inoperant i insuficient per a detenirla, i com les imatges mediàtiques transmeten missatges que poden fomentar la
desigualtat.
Més informació en:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/9352

2.

III SEMINARI MODERNAS DE ÈPOCA

Dilluns 15 de juny de 2015
Saló de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat d'Alacant.
Accés lliure limitat a l'aforament de la sala.
Es lliurarà certificat d'assistència.
Programa III Seminari
Cartell III Seminari

3.
Coeducació, afectivitat sexual i identitat de gènere a l'aula. Cursos
d'estiu UA
Del 15 al 16 de juliol.
Seu de Benissa
Aquestes jornades pretenen propiciar un lloc de trobada per a l'intercanvi di
idees, iniciatives i experiències encaminades a proporcionar una visió
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actualitzada sobre la acció di educar en la diversitat de gènere de l'alumnat
dels centres docents no universitaris. Es tracta de crear un espai propici per a
la formació d'estudiants, docents i famílies en qüestions que tenen a veure amb
coeducació, afectivitat sexual i identitat de gènere per a conèixer estratègies
d'aproximació i actuació dins de l'aula.
Més informació en: http://web.ua.es/va/verano/2015/benissa/coeducacioafectivitat-sexual-i-identitat-de-genere-a-l-aula.html

4.

UNU-GCM Collaboration with OpenDemocracy.

The United Nations University Institute on Globalization, Culture and Mobility
(UNU-GCM) is collaborating with Open Democracy, who will be doing a special
feature every day during the week of June 8th 2015 on Women, Immigration
and the City of Barcelona, as part of UNU-GCM's ongoing research programme
on Female Agency, Mobility and Socio-Cultural Change. This feature coincides
with our forthcoming conference on this topic on June 11th and 12th 2015.

5.

Workshop. Cossos, emocions i feminisme

Com afronten les metodologies feministes l’estudi de les emocions i els
cossos? Com es veuen afectats els cossos en moviment, en trànsit i
posthumans per les emocions? Com actuen la censura i l'orgull? El workshop
"Cossos, emocions i feminisme a la cultura del segle XXI" planteja aquests
interrogants i proposa diversos estudis de cas en la producció cultural recent.
Hi participen Isabel Clúa, Helena González Fernández i Katarzyna Paszkiewicz,
del Centre Dona i Literatura, així com Pilar Cuder Domínguez (Universidad de
Huelva), Libe García Zarranz (University of Manitoba) i Belén Martín Lucas
(Universidade de Vigo). Assistència oberta.
Dijous 25 de juny de 2015 a les 15h30
Sala Gabriel Oliver, Edifici Josep Carner
Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
c /Aribau 2, pis - 1 - 08007 Barcelona
Organitzen: Centre Dona i Literatura
GRC Creació i Pensament de les Dones
Teora de las emociones y el género en la cultura popular del s. XXI
Cuerpos en tránsito: la diferencia en las culturas globalizadas
Més informació: http://www.ub.edu/cdona
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6.

ATGENDER Calls for Papers & Announcements

http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=b788a75ebb&i=a74f480
117

Un cordial saludo,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE
GÉNERO

965 90 9658/ 965 90 9415
Campus de Sant Vicent del Raspeig.
Ap. 99 I-03080 Alacant
iuieg@ua.es

http://ieg.ua.es/

