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1. Curso de l’IUIEG: Territoris de resistència: representacions extremes de
les dones en l'art contemporani
20 hores, 2 crèdits de lliure elecció curricular.
Direcció: Nieves Montesinos Sánchez
Docència: Irene Ballester Buigues
Dates: Del 25 al 29 d'abril de 2016
Tota la informació en: http://ieg.ua.es/va/formacio/cursos/cursos-2015-2016/segon-

quadrimestre-2015-2016/territoris-de-resistencia-representacions-extremes-de-les-dones-en-lart-contemporani.html
2. XVI Jornades d'Història del Treball
El grup consolidat TIG (Treball, Institucions i Gènere), adscrit a la facultat de Geografia i
Història de la UB, organitza les jornades d'història del treball que enguany es titulen:
"Gremios, colegios, trabajo y género. Agremiados, colegiados y artesanos, siglos XVI-XIX".
Aquestes jornades es duran a terme els dies 30 i 31 de maig de 2016 a la facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
Més informació en:

http://www.ub.edu/tig/documents/jornades_15/defxvi%20JORNADES%20H%C2%AA%20T
reeballGremis.pdf
http://www.ub.edu/tig/
3. XXI Jornadas de Investigación Interdisciplinar “Respuestas feministas a las
crisis democráticas”
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 organitza les XXI Jornades
de Investigación
Interdisciplinar dedicades en aquesta edició al tema: “Respuestas feministas a las crisis
democráticas
Tota la informació podràs trobar-la en: https://jornadasiuem.wordpress.com
Lloc de celebració: Sala de Conferències de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la UAM.

4. 5th Engendering International Conference Engendering Habitat III.
Facing the Global Challenges in Cities, Climate Change and Transport
El termini per a l'enviament de resums per a la 5a. Conferència Internacional de la
sèrie Engendering, Engendering Habitat III: Respondiento los desafíos globales
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las Ciudades, el Cambio Climático y el Transporte, ha sigut ampliat. La nova data
límit és el 2 de maig de 2016.
Aquesta conferència internacional, que tanca els quatre anys del projecte europeu
genderSTE, continuarà generant coneixement, experiència i xarxes entorn de les
qüestions de gènere i dones en les ciutats, l'urbanisme, el transport i el canvi
climàtic. S'inclou també un tema transversal a tots aquests, el canvi estructural en
les institucions per a la promoció de la igualtat d'oportunitats en les disciplines
tecnològiques, posant el focus especialment en l'arquitectura i la planificació urbana.
La Conferència Engendering Habitat III crearà un ampli fòrum acadèmic internacional
per a abordar les dimensions de gènere de tres agendes internacionals de
rellevància a les quals pretenem contribuir: els processos participatius establits per
Habitat III, la implementació dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible, i les
polítiques contra el canvi climàtic sorgides a partir dels acords de la Conferència
sobre Canvi Climàtic de Paris al desembre de 2015.
La conferència s'estructura en dues sessions plenàries i huit blocs temàtics. Les
sessions plenàries comptaran amb conferències inaugurals d'experts internacionals
en material de gènere i àrees urbanes. Els blocs temàtics abordaran qüestions que
van des del Disseny Urbà i Arquitectònic a la Seguretat i Protecció en les Ciutats,
l'Accessibilitat, els Moviments Migratoris, els Desafiaments Mediambientals,
l'Urbanisme i la Metodologia de Gènere en la Investigació, la Igualtat de Gènere en
les qüestions de Desenvolupament Sostenible i Canvi Climàtic, i el Canvi Estructural
en les disciplines tecnològiques. Trobaràs informació detallada ací.
Convidem a investigadors, responsables polítics, professionals, organitzacions
socials, joves investigadors i doctorant a enviar les seues comunicacions a través de
la pàgina web de la conferència. L'idioma oficial de la conferència serà l'anglès, però
també s'accepten comunicacions en espanyol. De fet, animem a participar a
persones espanyoles i procedents de Llatinoamèrica.
Us suggerisc explorar la web on trobareu tota la informació sobre la conferència.
M'agradaria demanar-vos també que donàreu difusió a aquesta convocatòria entre
els vostres contactes i cercles professionals. Després de la conferència hi haurà la
possibilitat de publicar les comunicacions en llibres i revistes de revisió per parells.
Espere poder saludar-vos a Madrid el pròxim mes d'octubre.
Prof. Inés Sánchez de Madariaga
Universitat Politècnica de Madrid
Presidenta de genderSTE.
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5. Llançament curs sobre Periodisme, Dona i Esport
Curs online sobre Periodisme Esportiu i el tractament informatiu de les dones en l'esport que
està llançant l'Institut d'Estudis de Gènere (UC3M) i que comença el 15 de maig.
En ell, l'alumnat aprendrà bones pràctiques per a la millora de la imatge social de les dones
en les informacions esportives, així com la utilització d'un llenguatge inclusiu en els relats de
carácter esportiu.
Més informació
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/cursos_especializacion/periodi
smo_deportivo

6. Call for papers "Femeris. Revista Multidisciplinar de Estudios de
Género”
Des de l'Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat Carlos III de Madrid
informen que la seua revista "Femeris. Revista Multidisciplinar de Estudios de Génereo” està
cercant articles (textos inèdits i originals) per al seu primer número.
"Femeris. Revista Multidisciplinar de Estudios de Género” publica articles originals i inèdits,
sobre aquelles temàtiques relacionades amb la investigació i estudis de gènere en qualsevol
àmbit.
Conviden a presentar els seus treballs fins al 10 de maig de 2016. Els articles poden ser
redactats en espanyol, anglès o francès. Els/les autors/es hauran d'enviar els seus textos
per correu electrònic a: revistafemeris@uc3m.es ajustats a les normes d'edició que es poden
consultar en el enllaç següent: http://erevistas.uc3m.es/index.php/femeris/about/submissions#authorGuidelines.

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