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1. Call for Papers. Cien años de la Revolución Rusa: mujeres, utopía y 
prácticas sociopolíticas 

Amb motiu del centenari de la Revolució d'Octubre, us convidem a participar en el 
Congrés Internacional que se celebrarà en la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M) 
els dies 26 i 27 d'octubre de 2017 en la Facultat d'Humanitats, Comunicació i 
Documentació de Getafe, on es tractarà d'analitzar i discutir en comú què va ser 
d'aquell esperit de 1917 i quin llegat ha deixat fins als nostres dies.  
 
L'objectiu d'aquest Congrés Internacional és focalitzar en l'experiència i en la 
pràctica sociopolítica d'aquelles dones que van fer possible la Revolució, a 
més de discutir què contribucions teòriques han fet per a la teoria feminista 
contemporània. Els resultats d'aquest Congrés Internacional quedaran recollits en 
una publicació conjunta amb ISBN. 
 
Tota la informació en: http://isdfundacion.org/2017/06/26/congreso-internacional-
cien-anos-de-la-revolucion-rusa-mujeres-utopia-y-practicas-sociopoliticas-getafe-
espana/ 
 

2. Revista Universitat Politècnica de València (UPV) 

La Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat Politècnica de 
València, remet el nombre inaugural de Ciència, Tècnica i Mainstreaming Social 
(CITECMA), revista científica que naix amb l'objectiu de difondre les aportacions de 
les recerques, anàlisis i estudis científics i tecnològics, com a elements d'innovació 
social des de la perspectiva integradora de gènere. 
 
La publicació acull treballs científics de qualsevol àrea de coneixement, en espanyol 
o anglès, que contribuïsquen a la reflexió i debat en l'abordatge dels principals reptes 
per a aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
El termini de presentació de nous articles queda obert fins al pròxim 20 de novembre 
de 2017. Les consultes poden dirigir-se a igualdad@upv.es 
 
Més informació en: https://polipapers.upv.es/index.php/citecma 
     

3. Premi Internacional Jaime Brunet a la promoció dels Drets Humans 2017 

Bases de la Convocatòria que la Fundació Jaime Brunet de la Universitat Pública de 
Navarra convoca anualment: 
http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet/el-premio-
jaime-brunet 
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Més informació sobre la Fundació Jaime 
Brunet.    http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet 
 
Per a més informació poden posar-se en contacte 
amb:  fundacion.brunet@unavarra.es 
 

4. Curs d'estiu de l'Escorial: Regeneración urbana y arquitecturas vitales 
sostenibles con perspectiva de género  

Se celebrarà els dies 10 a 14 de juliol en L'Escorial. 
Podeu assistir d'oïdors al curs. La informació està disponible en: 
http://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula 
 

5. AtGender: Newsletter, 27 June 2017 

Tota la informació en: http://mailchi.mp/916c425ec0f7/newsletter-28-april-
2683365?e=a74f480117 
 

6. CEMHAL - Simposi Internacional Las Mujeres en la formación de los 
Estados Nacionales en América Latina y el Caribe.  

Tota la informació en: http://www.cemhal.org/revista1.html 

7. La igualdad de género en la Educación Primaria y ESO en el País Vasco 

Angulo, A., et al., 7. La igualdad de género en la Educación Primaria y ESO en el 
País Vasco= Genere-berdintasuna Lehen Hezkuntzan eta DBH-n Euskadin. Bilbao, 
Institut Basc d'Avaluació i Recerca Educativa, 2017, 133, 133 p. 
 
La realització d'aquest estudi monogràfic al País Basc constitueix un primer intent 
per diagnosticar la situació de la igualtat de gènere en els nivells d'ensenyament 
obligatoris del sistema educatiu basc. Les dades evidencien que malgrat els canvis 
que la societat basca està experimentant i que l'accés de les dones al sector públic 
va en augment, les respostes de l'alumnat indiquen que els estereotips de gènere 
segueixen existint. 
 
Tota la informació en: http://www.siis.net/es/documentacion/ver-seleccion-
novedad/524492/?utm_source=boletines+de+actualitat+SIIS&utm_campaign=d296c
3106d-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17i0500026-d296c3106d-
315093537 
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8. Méster i cursos en Estudis de la Diferencia Sexual de la Universitat de 
Barcelona, 2017-2019. 

 

Tota la informació en: http://www.ub.edu/duoda/web/es/noticias/191 

 

Máster modular i flexible, que es pot completar en dos cursos acadèmics o fer-se, 

més lentament, per mòduls, durant cinc anys. Ho tutoritzen personalment les pròpies 

creadores de l'assignatura. Es pot cursar tot online o, parcialment, en presència. 

9. JORNADA II Jornada de Máster ADHUC 

Es publica el programa definitiu de la II Jornada de màster ADHUC, organitzada pel 
Centre ADHUC–Teoria, Gènere i Sexualitat, que tindrà lloc el divendres 14 de juliol 
de 2017. Les comunicacions versaran sobre qüestions de gènere i teoria feminista, 
violències i transgressions, i la seva representació en el panorama cultural actual. Hi 
intervenen Ivette Abulí, Marina Bernardo, Maria Isern, Júlia Ojeda, Sebastià Portell, 
Andrea Rovira i Meritxell Matas, de la Universitat de Barcelona, així com Carmen 
Medina, de la Universitat de Lleida. Assistència oberta. 
 
Divendres 14 de juliol de 2017 a les 15h 
Aula 4.3, Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, c/ 
Aribau 2, 5è pis - 08007 Barcelona 
Organitza: Centre de recerca ADHUC 
 
Més informació: www.ub.edu/cdonawww.ub.edu/cdona 

 
 

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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