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1. V SEMINARI MODERNES D'ÈPOCA. Viatges i viatgeres en la 
modernitat 

L’IUIEG col·labora en el  V SEMINARI MODERNES D'ÈPOCA. Viatges i viatgeres 
en la modernitat, organitzat pel Dept. d'Història Medieval, Història Moderna i 
Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat d'Alacant. 
Divendres, 26 de maig de 2017 
Saló de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres 
Tota la informació en: https://ieg.ua.es/va/institut-universitari-d-investigacio-d-estudis-de-

genere-iuieg.html 

 

2. Educació, igualtat i diversitat en els Cursos d'Estiu de la Universitat 
d'Alacant 

Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant "Rafael Altamira" relacionats amb 
temes de gènere 

 INTRODUCCIÓ ALS ESTUDIS CULTURALS 

o Direcció: M. Àngels Francés Díez 

o Data: del 3 al 21 de juliol de 2017 

o Lloc: on-line – Campus Virtual de la Universitat d'Alacant UA CLOUD 

o  

 IGUALTAT EN CONTEXTOS EDUCATIUS: COEDUCACIÓ, IDENTITAT I DIVERSITAT SEXUAL 

o Direcció: M. Àngels Francés Díez i Mª José Valero Sánchez (CEFIRE) 

o Data: del 10 a l'11 de juliol 2017 

o Lloc: C/ Puríssima, 57-59. Benissa 

Aquestes jornades pretenen propiciar un lloc de trobada per a l'intercanvi d'iniciatives i 

experiències encaminades a proporcionar a la comunitat educativa una visió 

actualitzada que corresponga als canvis socials i els necessitats educatives per a la 

igualtat. Construir espais d'intervenció en contextos educatius per a formar i 

transformar de manera conjunta estudiants, docents i famílies en qüestions 

relacionades amb coeducació, afectivitat sexual i identitat de gènere. 

 ESO EN FEMENÍ. MATERIALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE PER A TREBALLAR EN 
SECUNDÀRIA 

o Direcció: Inmaculada Fernández Arrillaga 

o Data:  del 17 al 19 de juliol de 2017 

o Lloc: Centre Cultural El Teular. Plaza El Teular, s/n. Cocentaina 

El curs pretén donar visibilitat en els continguts de Secundària i Batxillerat a les dones 

i la seua aportació en diverses qüestions de coneixement des de la perspectiva 

d'igualtat, així com oferir eines pràctiques al professorat per a confeccionar referents 

femenins, en l'àmbit de les humanitats. En definitiva, es tracta d'ajudar als mestres a 
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detectar la invisibilitat de les dones en els diferents materials didàctics amb els quals 

treballa i canviar aquesta manca. 

 ASSETJAMENT MORAL, MALTRACTAMENT, I VIOLÈNCIA DE GÈNERE. INSTRUMENTS PER Al 
SEU DIAGNÒSTIC I ERADICACIÓ 

o Direcció: Victoria Guillén Nieto 

o Data: del 17 al 19 de juliol de 2017 

o Lloc: Aula Magna de la Facultat de Lletres. Campus de la Universitat d'Alacant 

El curs analitza en profunditat l'assetjament escolar (bullying), l'assetjament moral en el 

lloc de treball (mobbing), i la violència de gènere. Amb un enfocament multidisciplinari 

en el qual convergeixen la Psicologia Social, Forense, i Sanitària, el Dret, la Lingüística 

Forense, la Criminologia, l'Educació, i el Treball Social, s'aportaran estratègies 

innovadores per a la prevenció primerenca, el diagnòstic i l'eradicació d'aquestes xacres 

psicosocials del segle XXI. 

 MEMÒRIES D'ÀFRICA: RECONSTRUINT LES PRÀCTIQUES COLONIALS ESPANYOLES I LES 
SEUES PETJADES Al MARROC I GUINEA EQUATORIAL. CAP A UN PATRIMONI CULTURAL 
HISPANOAFRICANO 

o Direcció:  Eva Lapiedra Gutiérrez / Yolanda Aixelà Cabré 

o Data: del 17 al 21 de juliol de 2017 

o Lloc: Saló de Graus de Lletres. Campus de la Universitat d'Alacant 

o  

 ELS ESTUDIS QUEER: LITERATURA I CINEMA 

o Direcció: Antoni Maestre Brotons 

o Data: del 17 al 24 de juliol de 2017 

o Lloc: on-line – Campus Virtual de la Universitat d'Alacant UA CLOUD 

El curs pretén proporcionar els conceptes claus dels estudis queer com a crítica de la 

identitat i dels règims normatius de la sexualitat, l’anàlisi de les minories sexuals i de 

gènere i el paper de la sexualitat en la cultura, amb especial atenció a l’estat espanyol. El 

curs examina la producció literària i cinematogràfica espanyola i catalana de les darreres 

dècades com a espais de reflexió i representació de la identitat, el gènere i la sexualitat 

normativa i queer. 

Tots els cursos d'estiu “Rafael Altamira” de la Universitat d'Alacant en: 
https://web.ua.es/es/verano/2017/cursos-de-verano-por-tematica-2017.html 

3. Cursos d'estiu: Dones a la presó, Gènere i urbanisme, Drets humans de 
les dones i Micromasclismo. 

Periféricas, Escola de feminismes alternatius, llança la seua proposta formativa per a 
aquest estiu, composta dels següents 4 cursos online: Dones a la presó, Gènere i 
urbanisme, Drets humans de les dones i Micromasclismo. Es realitzaran del 3 al 
31 de juliol i la matrícula roman oberta fins al mateix 3 de juliol.  
Més informació i inscripcions en http://www.perifericas.es/.  
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Segueix-nos també en Facebook per a assabentar-te de totes les nostres novetats: 
https://www.facebook.com/escuelaperifericas/?ref=bookmarks 
 
 

4. Conferencia Geografies Feministes. París. 

Tota la informació en: https://biennalemasfem4.sciencesconf.org/ 
 

5. Curs d'estiu de l'Escorial 

Entre els dies 10 i 14 de juliol el Instituto Universitario de Investigaciones Feministas 
de la Universidad Complutense de Madrid, presentarà un Curs d'Estiu de   la 
Universitat en Sant Lorenzo de l'Escorial. El títol és Regeneración urbana y 
arquitecturas vitales sostenibles con perspectiva de género.  
Els cursos tenen reconeixement de dos crèdits i hi ha possibilitat d'obtenir beques 
(fins al 31 de maig): 
https://www.ucm.es/cursosdeverano/modalidades  
  
La informació per a la matriculació està disponible en 
l'enllaç: http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
11598/instruccionesmatricula%20WEB%20ESPA%C3%91OL%202017.pdf 

6. 4ª edició del PREMI A la INNOVACIÓ // PRI-1032 

 
S'ha convocat la 4ª edició del PREMI A LA INNOVACIÓ de la FUNDACIÓN 
ALBERTO ELZABURU. L'objectiu del Premi és reconèixer i impulsar l'esforç dels 
joves innovadors espanyols que hagen confiat en el sistema de patents i hagen 
sabut explotar comercialment les seues invencions. 
 
Tota la informació en: https://www.uah.es/es/agenda/index.html?cevento=12616 

7. Call for articles n. 13 - Ag. About Gender 

Hoping it will be of your interest and apologizing in advance for any cross-postings, 
we announce the opening of the call for articles for the thirteenth issue of the 
International on-line Journal AG About Gender, entitled: 
 
Between Cultures and Transitions: Gender Perspectives in Youth Studies 
  
Edited by: Sebastiano Benasso (University of Genoa), Helena Helve (University of 
Tampere) and Maurizio Merico (University of Salern). 
 
Through the essays collected in this issue of the Journal, our aim is to make a 
contribution in terms of application of the gender perspective as a dimension through 
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which to overcome the “traditional” boundaries between the strands of cultural and 
transitional Youth Studies. 
 
Articles may be submitted to the Journal either in Italian or English, and must be 
received by 31 October 2017. 
 
The rules for the modality of submission ca be found at the following link: 
http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis/about/submissions#onlineSub
missions 
 
For any queries, please contact the Journal Editors at: 
redazione.aboutgender@gmail.com 
 
AG-AboutGender. Rivista Internazionale vaig donar Studi vaig donar Genere (ISSN: 
2279-5057) 
http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis 
redazione.aboutgender@gmail.com 

 
 

 

Una cordial salutació, 

Un cordial saludo, 

 

INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO 
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