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1. Activitats de l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere
(IUIEG) de la Universitat d'Alacant, en el marc de la celebració del Dia
Internacional de les Dones.


Curs LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: PERSPECTIVA PENAL I
CRIMINOLÒGICA. 1’5 crèdits. 4, 11 i 18 de març de 2016.
Saló de graus de la Facultat de Dret.
Informació i matrícula:
http://ieg.ua.es/es/formacion/cursos/cursos-2015-2016/segundo-cuatrimestre-20152016/la-violencia-de-genero-perspectiva-penal-y-criminologica.html


Exposicions itinerants de l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis
de Gènere:
o Exposició No té nom!:
http://ieg.ua.es/es/otras-actividades/exposiciones.html
Universitat Miguel Hernández. ESO – Espai Cultural Obert. Edifici
Altabix. Data: 16 de febrer al 12 de març.
Grupo d'Animació Cultural El Teulat. Casa de la Joventut d'Asp. Data: 8
de març al 25 d'abril. Inauguració 8 de març a les 19 h.
Centre de la Dona d'Almansa (Albacete). Centre de la Dona/serveis
socials. Data: 1 de març al 10 d'abril.
o Exposició No tinc amo!:
http://ieg.ua.es/es/otras-actividades/exposiciones.html
Ajuntament de El Campello . ”Hemeroteca Centre Social del
Barranquet”. Data: de l'1 al 21 de març del 2016.
o Exposició Spanish Women on the Rise
http://ieg.ua.es/es/otras-actividades/exposiciones.html
Museo Històric d'Asp. Data: 8 de març al 28 de maig de 2016.



Conferencia “La recerca feminista des de la història moderna”, a càrrec
de la professora de l’IUIEG Inmaculada Fernández Arrillaga.
Data: 9 de març, dimecres
Hora: 20:15 h.
Lloc: Sala Rafael Altamira de la Seu d'Alacant
Organitza: IUIEG i Seu d'Alacant



VIII Jornadas sobre estudis de les dones i de gènere in les Universitats
Valencianes
En el marc de les Jornades, es lliurarà el VII Premi d’Investigació Presen Sáez
de Descatllar
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Organitza: Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les Universitats
Públiques Valencianes
Data: 7 de març
Lloc: Universitat Miguel Hernández
Tota la informació en: http://ieg.ua.es/
2. Taula Redona “Dones i Ciència”
El Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, en el marc de la celebració
institucional del Dia Internacional de les Dones, i en col·laboració amb la Unitat d'Igualtat,
organitza la Taula Redona "Dones i Ciència".
La taula redona serà moderada per la vicerectora d’Investigació, Desenvolupament i
Innovació, Amparo Navarro, i comptarà amb les científiques, Catalina Ruiz Pérez, Selena
Giménez Ibáñez i Elia Gutiérrez Mosso, així com amb la presència de la directora general
d'Universitat, Investigació i Ciència de la Generalitat Valenciana, Josefina Bueno Alonso.
Lloc: Saló d'actes edifici Germà Bernàcer.
Data: 7 de març de 2016 - Hora: 12.00 hores
Tota la informació està publicada en la pàgina web.
L'assistència està limitada a l'aforament de la sala, per la qual cosa es prega confirmació en

vr.investi@ua.es

3. Editat el nº 26 de la revista Feminismo/s (IUIEG)
Feminismo/s 26, revista de l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere (IUIEG) ha
sigut editat.
Més informació en: http://ieg.ua.es/

4. XX CONGRÉS INTERNACIONAL DE L'INSTITUT UNIVERSITARI
D'ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE «PURIFICACIÓ ESCRIBANO» i II
Jornades Nacionals de Salut, Emocions i Gènere
Des de l'organització del XX CONGRÉS INTERNACIONAL DE L'INSTITUT UNIVERSITARI
D'ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE «PURIFICACIÓ ESCRIBANO» i II Jornades Nacionals
de Salut, Emocions i Gènere informen que l'esdeveniment, se celebrarà els dies 19, 20 i 21 de
maig de 2016 en la Universitat Jaume I de Castelló.
L'objectiu del congrés és reunir en un entorn amigable a diferents persones expertes a nivell
nacional i internacional que es troben treballant i/o investigant en l'àmbit de la salut i de les
emocions, incloent la perspectiva de gènere. La finalitat serà, per tant, facilitar el coneixement
mutu del treball que estan desenvolupant de manera independent i fomentar la possibilitat de dur
a terme futures col·laboracions científiques i/o professionals.
El congrés comptarà amb cinc simposia convidades ("Emocions, Benestar psicològic i Género",
"Enfocament de gènere en Ciències de la Salut", “Sexualitat i Gènere”, "Benestar psicosocial en
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el treball i Gènere", i “Prevenció i intervenció en Violència de gènere”). També hi haurà dos
simposia de temàtica lliure i dues sessions de pòsters, on podran presentar-se investigacions
actuals sobre salut, emocions i gènere, i el termini de presentació finalitza el pròxim 25 d'abril de
2016. A més, es realitzarà un taller pràctic sobre transversalitat de gènere en l'àmbit de la salut,
amb prèvia inscripció (places limitades).
Les inscripcions al Congrés estan actualment obertes. La informació detallada sobre el programa
científic i la presentació de treballs (pòsters i comunicacions) es troba disponible en la web del
congrés:

http://congresoseg.uji.es/

5. XXI Jornades d’Investigació- Call for papers
Els pròxims dies 3, 4 i 5 de maig de 2016 l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona de la
Universitat Autònoma de Madrid, celebrarà les XXI Jornades Internacionals d’Iinvestigació
Interdisciplinària "Respostes feministes a les crisis democràtiques".
Podrà participar qualsevol persona, grup de persones o institució per mitjà de la presentació de
comunicacions.
Les comunicacions hauran d'ajustar-se a alguna de les següents temàtiques
- Democràcia, política i feminisme (s).
- Mitjans de comunicació i xarxes socials.
- Economia feminista com a resposta a les crisis.
- Ecofeminismo i democràcia.
Convocatòria completa de les XXI Jornades.
Document d'inscripció
El termini d'enviament de propostes de comunicacions finalitza el dia 4 d'abril de 2016.
En la nostra pàgina web podreu trobar la informació relativa a aquesta activitat.

6. Seminari commemoratiu "Generacions per la igualtat", 7-8 Març Huelva
Amb motiu de la celebració dels 20 anys del Seminari d'Estudis de la Dona i els 10 anys del
Màster en Gènere, Identitat i Ciutadania en la Universitat d'Huelva, tenim el plaure de convidarvos a participar en el nostre seminari commemoratiu, que tindrà lloc els dies 7 i 8 de Març a
Huelva.
Programa: http://www.uhu.es/dfing/diptico-sem-mujer.pdf
Per a més informació, contactar amb master.genero@dfing.uhu.es

Una cordial salutació,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUT O UNIVERSITARIO DE RECERCA D'ESTUDI US DE GÉNERO
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