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1. II Premi d’investigacions feministes en matèria d'igualtat 

La Càtedra sobre Igualtat i Gènere de la Universitat de Saragossa i l'Institut 

Aragonés de la Dona convoquen el II Premi d’investigacions feministes en matèria 

d'Igualtat. 

Més informació en: https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/ii-premio-de-

investigaciones-feministas-en-materia-de-igualdad 

2. Call for papers Congrés Internacional "Cent anys de la revolució russa. 

Dones, utopia i pràctiques sociopolítiques" 

Congrés Internacional sobre el Centenari de la Revolució Russa, que se celebrarà 
en la Universitat Carlos III de Madrid els pròxims dies 26 i 27 d'octubre. 
 
Més informació en: 
 
CALL FOR PAPERS   
 

3. CFP V Congrés Online Internacional Les dones en els espais artístics. 

Reflexions des del gènere 

L'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere “Purificació Escribano” 
organitza el seu V Congrés Online Internacional sota el títol “Les dones en els espais 
artístics. Reflexions des del gènere”. El Congrés té com a objectiu principal 
reflexionar entorn de la presència de les dones en els diferents espais artístics, tant 
en els més tradicionals com en aquells procurats per les noves poètiques 
participatives tals com a instal·lacions, art d'acció o art públic. 
 
Més informació en: http://www.congresosif.uji.es/ 
 

4. Especialista en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat. 

Universidad de Valladolid 

En el Consell de Govern de la Universitat de Valladolid que ha tingut lloc el 4 de juliol 
s'ha aprovat el Títol Propi de "Especialista en Estudis de Gènere i Gestió de 
Polítiques d'Igualtat", organitzat per la Càtedra d'Estudis de Gènere de la Universitat 
de  Valladolid i la Facultat d'Educació de Palència i que es començarà a impartir el 
pròxim curs 2017-2018. 
 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/ii-premio-de-investigaciones-feministas-en-materia-de-igualdad
https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/ii-premio-de-investigaciones-feministas-en-materia-de-igualdad
https://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2017/call-for-papers-congreso-internacional-cien-anos-de-la-revolucion-rusa.pdf?noCache=1500625082739
http://www.congresosif.uji.es/


 

 

 
 

965 90 9658/ 965 90 9415 
Campus de Sant Vicent del Raspeig. 

Ap. 99  03080 Alacant 
iuieg@ua.es 

http://ieg.ua.es/ 

El centre al que estarà vinculat el títol és la Facultat d'Educació de Palència i la 
modalitat de docència és semipresencial (presencialitat d'un dissabte al mes), tenint 
una durada de 300 hores. 
 
Díptic informatiu amb dates de preinscripció en:  
 
https://eventos.uva.es/file_manager/getFile/15536.html 
 

5. V Congrés sobre la feminització del Dret Privat. Carmona V DONA, 

MATERNITAT I DRET 

Santiago de Compostel·la, 21 i 22 de Setembre 
 
Els dies 21 i 22 de setembre de 2017 tindrà lloc la nova edició del «Moviment 
Carmona per a la feminització del Dret Privat». Aquest moviment, nascut en la ciutat 
andalusa en 2009, va ser impulsat per les Catedràtiques de Dret Civil Rosario 
Valpuesta, Mª Carmen Gete-Alonso i Calera, Teodora Torres García, Ana Cañizares 
Laso i María Paz García Rubio, en resposta a les seues inquietuds sobre la 
invisibilitat de la qüestió de gènere en el món del Dret Privat. 
En aquesta cinquena edició s'abordarà un tema tan important des de la perspectiva 
de gènere com és el de la maternitat i les seues implicacions socials i jurídiques. 
 
PARTICIPACIÓ: Les propostes de comunicacions hauran d'enviar-se fins al 4 de 
setembre de 2017 a una de les següents adreces: 
julia.ammerman@usc.es<mailto:julia.ammerman@usc.es> o 
monica.garcia@usc.es<mailto:monica.garcia@usc.es>, amb un màxim de 5 folis en 
Estafes New Roman 12. Anunci de comunicacions seleccionades: 11 de setembre 
de 2017. En el seu moment s'anunciaran els criteris de publicació en el llibre que 
arreplegue les Actes del Congrés. 
 
Tota la informació en: http://www.usc.es/es/investigacion/grups/conflictu_legum/V-
Congrés-feminizacion-Dret.html 
 

6. Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. 

El període d'admissió està obert fins al 30 de setembre de 2017 

Tota la informació sobre matèries, itineraris optatius, calendari i horaris, professorat, 
requisits d'admissió, avaluació, adreça i coordinació en: 
http://genereiigualtat.uab.es/ 
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https://www.iiedg.org/es/imagenes/dpgneroeigualdad.pdf/@@download/file/DP%20g
enere%20i%20igualtat.pdf 
 

 
 

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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