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1. Congrès internacional "Mujeres y enseñanza superior" Obert el termini 
de presentació de comunicacions 

L'accés a la universitat va suposar la transformació més significativa en l'educació de 

les dones de les primeres dècades del segle XX. El perfil de participació femenina en 

l'educació superior manté alguns trets distintius i planteja, entre unes altres, les 

relacions entre saber, poder i feminismes. 

El Congrés Internacional “Mujeres y enseñanza superior” tindrà lloc a Salamanca els 

dies 28, 29 i 30 de setembre de 2017. Està obert el termini per a presentar 

comunicacions lliurement al correu: mujeresabias@usal.es. 

El congrés constarà de taules o tallers temàtics que emmarcaran les comunicacions i 

ponències. En principi, els eixos temàtics, són: 

1. Dones i Educació Superior a Espanya 

2. Dones i Educació Superior a Europa 

3. Dones i Educació Superior a Amèrica 

4. Dones i Educació Superior a Àfrica, Àsia i Oceania 

5. Dones i Educació Superior: una visió comparativa 

6. Dones i Educació Superior: suports audiovisuals i en Xarxa 

7. Metodologies TIC aplicades a l'estudi de les dones en l'Educació Superior. 

8. Altres temes no especificats. 

 

PARTICIPACIÓ 

Les propostes de comunicació hauran de remetre's, fins al 5 de juliol de 2017, al 

següent correu electrònic: mujeresabias@usal.es Constarà d'un resum d'un màxim 

de 250 paraules, breu explicació i justificació del tema a tractar, i les dades del 

ponent o ponents: nom i cognoms (organisme), adreça, telèfon i correu electrònic. 
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Una vegada tancat el termini de recepció de propostes, el Comitè Científic valorarà 

totes les propostes, segons criteris de qualitat i interès científic, i comunicarà la 

valoració a lxs seleccionadxs, en un termini màxim fins al 20 juliol 2017, resultats que 

seran anunciats en les següents circulars. Una vegada confirmades les 

comunicacions per al congrés, les autores i els autors hauran de remetre al congrés 

el text inèdit abans del 15 de setembre de 2017. El congrés només acceptarà un 

màxim de 2 articles per autor. 

 

2. Oferta de feina com a coordinador/a acadèmic/a dels dos postgraus del 
Grup Antígona 

Tota la informació aquí: https://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2017.html 
 

3. VII Seminari Internacional de l’AEIHM, “Cultura Material e Historia de las 
Mujeres: nuevas miradas” 

 
El seminari tindrà lloc el 28 i 29 de setembre de 2017 al saló d’actes de la Facultat 
de Geografia e Història de la Universitat Complutense de Madrid 
 
Més informació en: http://aeihm.org/actividades/vii-seminario-internacional-de-la-
aeihm-cultura-material-e-historia-de-las-mujeres 
 

4. XVIII Premi Assaig "Carmen de Burgos" convocat per la Diputació 
Provincial d’Almeria 

Bases del XVIII Premi Assaig "Carmen de Burgos" convocat per la Diputació 
Provincial d'Almeria en Commemoració del 8 de març. 
 
.http://www.purchena.es/Servicios/Tablon/anexos.nsf/081B31E849286D8DC12580F
200378681/$file/BASES.pdf 
 

5. Màster Oficial en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat 
(Universitat de Lleida) 

 
Tota la informació en:  
http://www.masterestudiosypoliticasdegenero.udl.cat/ca/index.html 
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6. CONVOCATÒRIA II JORNADA DE MÀSTER ADHUC 

 
El GRC Creació i pensament de les dones anuncia la convocatòria de la propera II 
Jornada de màster ADHUC, que tindrà lloc el dia 14 de juliol de 2017 a la Universitat 
de Barcelona. L'objectiu d'aquesta activitat, coordinada per Rosa Rius Gatell i 
Helena González Fernández, és exposar i debatre recerques innovadores que 
aprofundeixin en qüestions teòriques i metodològiques aplicades en l'àmbit del 
estudis de gènere i sexualitat. Aquesta jornada s'adreça a estudiants de màster que 
realitzen (o han realitzat en els darrers dos cursos) el seu treball de final de màster 
(TFM) sobre aquestes qüestions i/o apliquin aquests coneixements a l'anàlisi de la 
producció cultural i artística, el pensament, la història i les pràctiques socials. La data 
límit per  enviar propostes de comunicació a adhuc@ub.edu 
<mailto:adhuc@ub.edu>, en català, castellà o anglès, és el 9 de juny de 2017 i han 
d'incloure les dades següents en un únic document: 
  
 - Nom i cognoms 
 - Correu electrònic 
 - Màster i universitat 
 - Títol de la comunicació 
 - Paraules clau de la comunicació (fins a 3) 
 - Resum de la comunicació (màxim 200 paraules) 
  
 La data de comunicació de l'acceptació és el 13 de juny de 2017. 
  
 Més informació: http://www.ub.edu/cdona/node/4666  
 

7. Nueva publicació de Josefina Méndez Vázquez, "Formación Profesional 
de las Mujeres en las Escuelas de la Matritense: un Proyecto Político-
Económico De La España Ilustrada." 

 
Aquest estudi aborda la creació i funcionament de les escoles populars femenines 
de la Societat Econòmica Matritense, durant el període en el qual van ser 
regentades pels socis, des d'una perspectiva críticoanalítica al mateix temps que les 
incardina en el marc políticoeconòmic en el qual es van desenvolupar. 
 
Editorial Deméter 

ISBN: 978-84-8053-884-8  

http://tienda.trabe.org/as/novedaes/2298-formacion-profesional-de-las-mujeres-en-
las-escuelas-de-la-matritense-un-proyecto-politico-economico-en-la-espana-
ilustrada.html 
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Un cordial saludo, 

Una cordial salutació, 
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