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1.
Ready for Dialogue. Conferència sobre la Dimensió de Gènere en
Ciència i Investigació.
Dbb fòrum Berlín. Alemanya
5 de novembre de 2015.
Aquesta conferència es dirigeix a representants d'associacions institucionals
nacionals i europees compromeses amb la integració de la dimensió de gènere
en la ciència i la recerca, o que tinguen un interès de fer-ho en el futur, els
actors de la ciència i la recerca que encara han d'integrar la dimensió de
gènere en el seu enfocament científic, així com joves científics de totes les
disciplines.
El projecte està finançat pel Federal Ministry of Education and Research amb el
nombre subvenció 01FP1456.
Data límit d'inscripció: 15 d'octubre de 2015.
Més informació en: http://www.ready-for-dialogue.de/EN

2.
Jornada de formació per a la prevenció de conductes violentes en
joves. Inscripció gratuïta
L'Associació ALTEA-ESPANYA té com a activitat principal la Formació i
Investigació, en el marc de programes europeus a fi de millorar les
competències de professionals que treballen en l'àmbit de l'Acció Social.
Actualment, aquesta entitat està desenvolupant en col·laboració amb
associacions de França, Alemanya, Itàlia, Estònia i Letònia, el projecte
Leonardo Transferència de la Innovació que es denomina Traprevi “Training
for the Prevention and Treatment of Youth Violent Behaviour” (Formació per a
la Prevenció i el Tractament de Conductes Violentes en Joves).
Com el seu nom indica, el projecte té per objecte
prevenció de la violència juvenil, proporcionant
necessàries perquè troben respostes en funció
necessitats. Per a açò s'han elaborat materials de
blocs temàtics:

fomentar una cultura de
als professionals eines
de les seues pròpies
formació dividits en tres

1. Prevenció: Com prevenir conductes violentes,
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2. Intervenció: Com intervenir davant aquestes conductes i,
3. Reflexió: Com reflexionar (professionals i joves) després de produir-se el fet
violent.
Tant la informació específica com els materials formatius produïts poden
consultar-se en la pàgina web: http://www.traprevi.com
Aquest treball es va iniciar a l'octubre 2013 i acabarà al setembre de 2015 amb
la presentació dels resultats en una Jornada, que tindrà lloc el 15 de setembre
en el Saló de Graus de la facultat de dret de la Universitat d'Alacant.
Programa informatiu de la Jornada: www.traprevi.com/triptico-es.pdf

3.

VI Edición del Premio Yo también Concilio. Convocatoria 2015

Termini de presentació: fins al 28 d'octubre de 2015
Premis: es concedirà un primer premi de 2.000€ i dos
accèssits de 1.000€ cada un.
Publicació: DOCV núm. 7484/12.03.2015
És objecte del premi el reconèixer aquells projectes de l'alumnat
de les diferents universitats de la Comunitat Valenciana que
promoguen mesures innovadores per a la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral, destacant els beneficis que la seua
adopció reporta a l'empresa.
Més informació

4.

UNU-GCM Call for Interns

The UNU Institute on Globalization, Culture and Mobility (UNU-GCM
<http://gcm.unu.edu/>) invites applications for up to three (3) interns at its office
in Barcelona between 1 October 2015 and 31 December 2015.
The aim of the internship programme is to provide a dynamic, challenging and
rewarding experience for graduate-level students and young professionals.
Successful candidates are expected to contribute to the current priorities of
UNU-GCM.
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Interested applicants are requested to submit a cover letter with an expression
of interest and updated resume to fabregues@unu.edu no later than 5 p.m.
(CEST), 11 September 2015. The email subject line should state your name
and reference to the internship programme. Applicants should list the names of
two referees.
For more information, please visit the website:
http://unu.edu/about/internship/internship-programme-at-the-unu-institute-onglobalization-culture-and-mobility-unu-gcm.html#overview

5.
Gèneres i violències: revisió i actualització conceptual
metodològica per a la recerca i les polítiques. Modalitat Virtual.

i

Del 14 de setembre al 8 de novembre de 2015.
Inscripció oberta fins al 7 de setembre.
Dirigit a investigadors/as, professionals i tècnics/as que s'exerceixen en l'àmbit
estatal, en organitzacions no governamentals, agències de cooperació, àmbits
acadèmics i educatius.
Certificat expedit per FLACSO Argentina.
Atorga crèdits per al Mestratge Virtual en Gènere, Societat i Polítiques,
PRIGEPP-FLACSO.
Durada 8 setmanes. Programa curricular:
1.
Entenent la violència de gènere.
2.
Els paradigmes de culpabilització i victimització en el tractament de les
violències contra les dones. La violació sexual: un cas testimoni.
3.
Polítiques públiques i accés a la justícia: la violència contra les dones en
la regió.

Més informació: http://www.prigepp.org/informacion_maestria_GSyP.php

6.
Limited Seats Available / 2015 FPR-UCLA Sex/Gender Conference
(Oct. 23-24, 2015)
A limited number of seats is available for our upcoming conference, A Critical
Moment: Sex/Gender Research at the Intersection of Culture, Brain, &
Behavior, which will take place October 23-24, 2015 at UCLA.
WEBSITE: *http://www.thefpr.org/conference2015/
REGISTRATION: *http://www.thefpr.org/conference2015/registration.php
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PROGRAM: *http://thefpr.org/conference2015/program-table/
ABSTRACTS
FOR
THE
FOLLOWING
TALKS
NOW
http://thefpr.org/conference2015/program-table/abstracts/

7.

ON-LINE:

JORNADA Emocions compartides, gènere i cultura popular

Dijous 10 de setembre de 2015
Sala del Professorat, Edifici Josep Carner
Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
c/ Aribau 2, 5è pis - 08007 Barcelona
Organitza: Centre Dona i Literatura
La cultura popular, el gènere i la teoria cultural de les emocions ofereixen un
marc profitós per analitzar les tensions de la contemporaneïtat en la seva
complexitat. La jornada "Emocions compartides, gènere i cultura popular",
coordinada per Helena González Fernández, directora del Centre Dona i
Literatura, es proposa reflexionar sobre les implicacions de l'empatia, l'orgull,
l'amor o el desconsol en l'escriptura del gènere, així com analitzar-ne la
representació en la narrativa fantàstica, la narració de l'amor i la premsa. Hi
participen Rodrigo Andrés i Isabel Clúa, del Centre Dona i Literatura, Katarzyna
Moszczyńska (Uniwersytet Warszawski), Ivan García Sala i María Teresa VeraRojas (Universitat de Barcelona). La jornada s'emmarca dins el projecte de
recerca "Teoria de les emocions i el gènere en la cultura popular del s. XXI".
Assistència per invitació. Inscripció gratuïta a cdona@ub.edu.
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/

8.

JORNADES. Pensar amb les filòsofes. Europa, política, violència

Del 10 a l'11 de setembre de 2015
Salón de Actos, Facultade de Filosofía
Universidade de Santiago de Compostela
Praza de Mazarelos - 15782 Santiago de Compostela
Organitzen: Proyecto "Filósofas del siglo XX. Maestros, vínculos y
divergencias" (UB)
Proyecto "Los residuos del mal en sociedades postotalitarias. Respuestas
desde una política democrática" (UAM)
Proyecto "La Europa de las mujeres. Construcción política y nuevas formas de
ciudadanía" (USC)
El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i
Pensament de les Dones, organitza a través del grup d'investigació "Filósofas
del siglo XX. Maestros, vínculos y divergencias" i conjuntament amb altres dos
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grups d'investigació, de la Universidad Autónoma de Madrid i de la
Universidade de Santiago de Compostela, les Jornades "Pensar con las
filósofas. Europa, política, violencia". A partir dels temes Europa, política i
violència es presentaran les reflexions dutes a terme pels tres grups
d'investigació, posant especial atenció a les aportacions de les filòsofes a
aquests problemes, pensant amb elles. Hi participen, entre altres persones,
Fina Birulés, Carmen Revilla Guzmán i Rosa Rius Gatell, investigadores del
Seminari Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona. Inscripció gratuïta a
l'Oficina de Igualdade de Xénero de la USC: www.usc.es/oix

Més informació: http://www.ub.edu/cdona/

9.
Blog de l'Observatori de la Recerca (OR-IEC): Butlletí 43, juliolagost de 2015

http://blogs.iec.cat/observatori/2015/08/25/informe-she-figures-2015-gender-inresearch-and-innovation/

10.

Editat el num. 21 de la Revista RES, Revista d’Educació Social.

Editat el num. 21 de la Revista RES, Revista d'Educació Social que té per tema
central: "Educació Social i Gènere".
Accés a la Web de la revista http: http://www.eduso.net/res/ o al nombre
concret a http://www.eduso.net/res/revista/21

11.

InfoRUVID setembre 2015

http://inforuvid.com/

12.

Weekly News from ATGENDER (August 6, 2015) (August 26, 2015)

http://us2.campaignarchive1.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=6441b70922&e=a74f48011
7
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=07c141c89d&e=a74f48011
7
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13.

Butlletí gènere i família nº 237 setembre 2015

http://www.siis.net/es/actualidad/agenda/

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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