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1.
Seminari Internacional DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE
PARA LA IGUALDAD. Universidad Carlos III
Dimecres 1 de Julio en la Sala d'Audiovisuals 17.2.75 (Edifici Ortega i
Gasset).
Adreça: Calle Madrid, 126. Getafe (Madrid)
Organitza: Institut d'Estudis de Gènere.
Desenvolupament soci-econòmic, Diversitat, Envelliment, Igualtat, Inclusió,
Medi ambient, Sostenibilitat… Són els temes principals que s'abordaran en
aquest seminari internacional i, tot açò, des de diferents perspectives:
enfocaments de gènere (p.i. ecofeminismes), comparativa generacional
(persones majors i joves), gestió i polítiques, treball/salut/educació per a la
igualtat, i altres vinculacions recents i necessitades d'estudi continu. Tindrem
l'oportunitat d'aconseguir un dels nostres objectius clau: reflexionar (des de la
investigació, avaluació i intervenció) sobre les diferents igualtats/desigualtats
per a proposar, caminant amb els diferents agents socials, un major equilibri i
desenvolupament sostenible a diversos nivells (benestar psicosocial i qualitat
de vida, principalment).
Aquest esdeveniment és interdisciplinari i reuneix a més de vint especialistes
en les seues àrees, que abasten des de l'Enginyeria a la Sociologia, passant
per l'Economia, Ciències Polítiques, Dret, Psicologia i Humanitats, entre unes
altres.
Accés i descarrega del Programa
Els estudiants podran obtenir el reconeixement d'1 Crèdit d'Humanitats o
d'Optativitat o de Lliure Elecció. Sol·licitud d'Inscripció

2.

La dona, protagonista en dos Cursos d'Estiu de la UA

Des de Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant "Rafael Altamira" els
presentem dos cursos que se centren en la figura social de les dones.
El primer, titulat 'Feminicidio: constructo teòric, documentació de casos i
dimensió jurídica nacional i internacional', se celebrarà del 7 al 10 de juliol en el
campus de la Universitat d'Alacant i s'acosta al terme "feminicidio" i la seua
apropiació en els moviments socials des de la construcció d'una base de dades
del concepte, des d'un model de documentació periodística d'assassinats de
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dones des d'una perspectiva feminista i des de la creació d'un espai d'anàlisi
col·lectiva de la violència de gènere.
El segon, que porta per títol 'Dones en els mitjans de comunicació' i es
desenvoluparà els dies 16 i 17 de juliol en la Seu Universitària de la Marina
(Benissa), proposa un marc de reflexió sobre el tractament que donen els
mitjans de comunicació de les dones tant en la ficció com en els informatius i
en les xarxes socials, a més de valorar la repercussió de l'impacte sobre
l'audiència.
En aquesta adreça poden consultar tota la informació sobre la matrícula dels
cursos. Esperem que siga del seu interès i col·laboren amb nosaltres en la
seua difusió a aquelles persones que consideren que els puga interessar.
Per a més informació sobre els Cursos d'Estiu: http://web.ua.es/es/verano/

3.

ATGENDER Calls for Papers & Announcements

http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=17db3b3571&i=a74f480
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Un cordial saludo,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE
GÉNERO
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