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1. Ja està disponible el nùm. 30 de la revista Feminismo/s 

Número 30 de la revista Feminismo/s en RUA 
Ja està disponible en RUA, el número 30 (desembre de 2017) de la revista 
Feminismo/s, sota el títol "Dramaturgia femenina actual. De 1986 a 2016", 
coordinat per Eva García-Ferrón i Cristina Ros-Berenguer. 
Més informació de Feminismo/s 

2.  Curs: Iniciació a la recerca en educació i igualtat de gènere, 2017-2018 

 
Organitzat pel Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques 
Facultat d'Educació. 
 
Tota la informació en: https://web.ua.es/va/curso-igualdad/mas-cursos/iniciacio-a-la-
recerca-en-educacio-i-igualtat-de-genere-2017-2018.html 
 

3. Revista Cuestiones de Género 

El període de recepció d'articles originals per al monogràfic nº 13 de la Revista 
Cuestiones de Género és fins al 28 de febrer de 2018. El nombre versarà sobre 
“Dones trencant la divisió sexual dels espais laborals” i ho coordinaran Pilar Ballarín 
Domingo i Elena Aguado Cabezas. 
 
Els qui istén interessades/us a enviar articles podran fer-ho a través de la nostra 
plataforma web procedint amb el registre com a “Autor/a” i adjuntant l'article en el 
mateix acte. Les persones que ja estiguen registrades en la plataforma poden enviar 
el seu article des del seu perfil. 
 
També que comptem amb la secció “Tribuna Oberta”, que acull aportacions amb una 
temàtica diferent a la del monogràfic, així com una secció per a realitzar ressenyes 
de llibres i pel·lícules. 
 
Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia és una revista acadèmica 
d'accés obert i periodicitat anual creada per iniciativa del Seminari Interdisciplinari 
d'Estudis de les Dones de la Universitat de León. Està oberta a tots els treballs de 
recerca realitzats en l'àrea dels estudis feministes i de la dona amb l'objectiu 
d'afermar un espai acadèmic i interdisciplinari d'indagació, trobada i debat sobre el 
gènere. Admet contribucions que siguen inèdites i en qualsevol de les llengües 
oficials de la Unió Europea. 
 
La Revista figura indexada en els següents catàlegs, índexs i bases de dades: CIRC, 
Dialnet, DIU, Dulcinea, ERIH Plus, Google Scholar Metrics, Google Scholar, IN-

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/71927
https://ieg.ua.es/va/publicacions/revista-feminismo-s/rev-feminismo-s.html
http://ddgde.ua.es/
https://web.ua.es/va/curso-igualdad/mas-cursos/iniciacio-a-la-recerca-en-educacio-i-igualtat-de-genere-2017-2018.html
https://web.ua.es/va/curso-igualdad/mas-cursos/iniciacio-a-la-recerca-en-educacio-i-igualtat-de-genere-2017-2018.html
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/
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Recs, ISOC CSIC, Latindex, MIAR, REBIUN, REDIB, RESH, Ulrich’s Periodicals 
Directory, WordCat. 

4. Seminari “Mujeres investigadoras e investigación sobre mujeres en las 
universidades ibéricas”  

Salamanca, 27-28 setembre de 2018 
 
Amb massa freqüència s'al·ludeix al tòpic del mutu desconeixement en què han 
viscut, "esquena contra esquena" en expressió de José Saramago, Espanya i 
Portugal, un intentant atraure la mirada europea per sobre dels Pirineus, un altre 
allargant uns ulls quasi sempre malenconiosos sobre el mar, a l'espera de noves illes 
que descobrir. Encara que en els últims anys les disposicions normatives que s'han 
anat aprovant sobre igualtat de gènere en els diferents àmbits de la vida social i 
laboral són bastant similars en els dos estats, també en el camp dels estudis de 
gènere Espanya i Portugal han seguit camins diferenciats pel que fa a la formació i la 
configuració dels centres i instituts d'estudis de les dones i de gènere en les 
universitats. Solament en les últimes dècades, en moltes ocasions recolzats en les 
iniciatives de cooperació transfronterera de la Unió Europea, han començat a 
realitzar-se intercanvis professionals, propostes docents interuniversitàries i 
projectes de recerca col·laboratius. En l'àmbit universitari l'adaptació a l'Espai 
Europeu d'Educació Superior ha obert noves possibilitats (dobles titulacions, 
postgraus interuniversitaris, etc.) que, al costat de l'augment de les recerques 
conjuntes i del flux d'intercanvi d'experiències professionals, ens situen davant 
l'oportunitat històrica de transformar la ignorància en fructífera col·laboració.  
  
Compromesos amb l'objectiu de fomentar el coneixement mutu i l'intercanvi 
d'experiències i punts de vista entre docents i investigadorxs portuguesxs i 
españolxs, el Grup de Recerca “Teresa Andrés” sobre Informació i Societat 
(GIR-TAIS) i el Centre d'Estudis de la Dona (CEMUSA) de la Universitat de 
Salamanca organitzen un Seminari sobre “Mujeres investigadoras e investigación 
sobre mujeres en las universidades ibéricas”, que se celebrarà els dies 27 i 28 
de setembre de 2018 en el Saló d'Actes de la Facultat de Traducció i Documentació 
de la Universitat de Salamanca. 
  
El seminari va a constar de ponències, taules redones i sessions de comunicacions 
lliures i les actes seran publicades en forma de monografia impresa i digital per 
UCOPress, l'editorial de la Universitat de Còrdova. 
  
Els eixos temàtics del Seminari són els següents: 
- Situació de les dones investigadores en les universitats de la Península Ibèrica 
(aspectes que dificulten la seua promoció professional, plans d'igualtat, etc.) 
- Trajectòries professionals i experiències vitals de les dones (cis i transexuales) i 
persones de gènere no binari en les universitats ibèriques.  
- Estudis de les dones, estudis feministes i identitats de gènere no binàries. 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/


 

 

 
 

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

Ap. 99  03080 Alacant 
iuieg@ua.es 

http://ieg.ua.es/ 

- Anàlisi crítica dels sistemes d'avaluació de la producció científica d'Espanya i 
Portugal des d'una perspectiva de gènere. 
- Producció científica i canals de difusió dels estudis sobre la dona en les universitats 
ibèriques. 
- Relació entre la visibilitat i l'impacte de les revistes especialitzades en estudis de 
gènere i l'avaluació i promoció del professorat universitari. 
  
S'admetran treballs en les principals llengües oficials en la Península Ibèrica 
(castellà, portuguès, català, basc o gallec) o en anglès. Els treballs conceptuals o de 
reflexió teòrica podran ser presentats per qualsevol persona, independentment de la 
seua procedència geogràfica. Els treballs empírics, descriptius o estudis de cas 
hauran de referir-se necessàriament a l'àmbit geogràfic de la Península Ibèrica. 
  
Les persones interessades a presentar un treball hauran de remetre el resum amb la 
proposta a través de l'eina "Documentos" que consta en el lloc web del Seminari 
(http://eventum.usal.es/go/mujeresinvestigadoras), fins al diumenge 28 de gener de 
2018, d'acord a les especificacions: 
  
- Temàtica de l'abstract.  
- Titule de la proposta 
- Tipus de proposta 
- Resum pròpiament dit, fins a 500 paraules 
- Arxiu adjunt amb les dades ja esmentades, en format .doc, que incloga a més una 
semblança curricular de lx(s) autorx(s) de la proposta i informació de contacte 
(adreça, telèfon de contacte i correu electrònic). 
- Nom de lx(s) autorx(s) 
- Filiació institucional de lx(s) autorx(s) 
  
Les propostes seran avaluades per un Comitè Científic format per persones expertes 
en les temàtiques del seminari. Els resultats es comunicaran el 18 de febrer de 2018 
de manera individual a les seues autorxs. Totes les persones els treballs de les quals 
hagen sigut seleccionats hauran d'enviar el text de complet abans del dimecres 20 
de maig de 2018. 
  
Més informació: http://eventum.usal.es/go/mujeresinvestigadoras. 
 

5. AtGender Newsletter, 20 December 2017 

Tota la informació en: http://mailchi.mp/aa9549477c2f/newsletter-28-april-
2683417?e=a74f480117 
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http://eventum.usal.es/go/mujeresinvestigadoras
http://eventum.usal.es/go/mujeresinvestigadoras
http://mailchi.mp/aa9549477c2f/newsletter-28-april-2683417?e=a74f480117
http://mailchi.mp/aa9549477c2f/newsletter-28-april-2683417?e=a74f480117


 

 

 
 

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

Ap. 99  03080 Alacant 
iuieg@ua.es 

http://ieg.ua.es/ 

6. Instituto Universitario de Investigaciones Feministas. Universidad 
Complutense de Madrid 

Diplomat on line  Intervención en violencia de género desde un análisis 
transcultural de la desigualdad, que començarà el pròxim 5 de gener. Els 

enllaços per al procediment i la matricula:  
 
1.- Procediment http://www.ucm.es/procedimiento-1 
2.- Matricula online  https://www.ucm.es/fundacion/formacion_continua 

 

 
Tota la informació en: https://www.ucm.es/estudios/diploma-
intervencionenviolenciadegenero 
 

 
 
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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