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1. L’IUIEG forma part de l'EUROPEAN PLATFORM OF WOMEN SCIENTITS 
(EPWS) 

 
L’IUIEG acaba d'entrar a formar part de l'EUROPEAN PLATFORM OF WOMEN SCIENTISTS 
(EPWS), que reuneix a científiques i organitzacions compromeses amb la igualtat de gènere. 
 

2. Cursos d'Estiu UNED 2018. “El reto de ser mujer: realidad y prejuicio” 

 
La UNED Vila-real (Castelló) organitza el curs El reto de ser mujer: realidad y 
prejuicio 
 
Dates: Del 9 a l'11 de juliol de 2018. 
 
El curs s'ofereix tant de forma presencial com a online en directe i en diferit. 
 
Més informació i matrícula: veure díptic  

3. Cursos d'Estiu Universitat de La Rioja. “Violencia de género: educar para 
prevenirla” 

El Curs d'Estiu “Violencia de género: educar para prevenirla”cerca fomentar la 

igualtat entre homes i dones i prevenir la discriminació i violència  

  INSCRIPCIÓ OBERTA FINS AL 25 DE JUNY EN http://bit.ly/2skmvor 

 LOGRONYO, 8 DE JUNY DE 2018. El Curs d'Estiu ‘Violencia de Género: Educar para 

prevenirla’ té lloc a la Universitat de La Rioja el 2 i 3 de juliol amb la finalitat de 
reforçar la igualtat entre dones i homes, i prevenir les actituds de discriminació i de 
violència de gènere en totes les seues manifestacions.  

Aquest curs forma part del programa de Cursos d'Estiu UR 2018 que ofereix -del 26 
de juny al 24 de novembre- cinema, cursos, literatura, idiomes, camps de treball, 
campaments urbans tant a La Rioja (Arnedo, Bergasa, Calahorra, Cenicero, Enciso, 
Logronyo, Santo Domingo de la Calzada) com en Ginebra (Suïssa). 

Dirigit per Olaya Fernández Guerrero, professora de Filosofia de la Universitat de La 
Rioja, i coordinat per Remedios Álvarez Terán, professora de l'IES Batalla de Clavijo, 
el curs compta amb un contingent de 30 places i una quota general d'inscripció de 20 
euros i una reduïda de 15 per als membres de la comunitat universitària. La 
matrícula ha de formalitzar-se abans del 25 de juny a través de 
https://matriculaformacion.unirioja.es/verano/. 

La violència de gènere és un dels grans problemes de les nostres societats 
contemporànies, i un dels reptes pendents per a aconseguir l'eradicació de la 
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discriminació sexual i aconseguir la plena igualtat entre dones i homes en tots els 
àmbits de la vida pública i privada. 

Un dels àmbits més efectius per a aconseguir aquest objectiu és el de l'educació, ja 
que l'aprenentatge de valors d'igualtat, respecte i equitat des d'edats primerenques 
contribueix al fet que es forgen relacions simètriques, cooperatives i no violentes, en 
les quals homes i dones compartisquen espais i responsabilitats en igual mesura i 
amb igual reconeixement. 

Aquest curs va dirigit a tot l'alumnat universitari interessat en qüestions relatives a la 
prevenció de la violència de gènere, i especialment a els qui s'estan formant 
actualment per a exercir com a docents (alumnat del Grau en Educació Infantil i en 
Educació Primària). 

L'activitat també està oberta a professionals de diversos àmbits socials, jurídics, 
assistencials o sanitaris, i en general a qualsevol persona que tinga interès en la 
temàtica del curs. 

MÉS INFORMACIÓ EN https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/405  

4. Observatori de la Recerca (OR-IEC): Butlletí 72 (maig 2018) 

 
Continguts webs publicats per l'Observatori de la Recerca (OR-IEC) de l'Institut  
d’Estudis Catalans:  

General 
- Horizon Europe, el proper Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió 
Europea (2021-2027) 
- Cotec denuncia la manca d'una a posta espanyola pel creixement basat en els 
activitats d'R+D+I 
- La Comissió Europea presenta un conjunt de recomanacions per a l'accés i 
preservació de la informació científica 

Recursos 
- L'Estratègia RIS3CAT ha acreditat sis noves comunitats per impulsar 32 
grans projectes d'R+D+I 
- El Departament de Salut concedeix 109 ajuts a la segona convocatòria del PERIS 
2016-2020 
- 58 ajuts ERC Proof of Concept per a investigadors de centres catalans (2011-2018) 

Convocatòries 
- ERC Advanced Grants (2018). Termini: 30/08/2018 
- Ajuts d'Indústria del Coneixement: Llavor i Producte (IdC 2018). Termini: 
20/06/2018 
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- INTERREG Europe fourth call for project proposals (2018). Termini: 22/06/2018 
- Horizon 2020 (2018) (2). Termini: Diverses dates 
- Horizon 2020 (2018) (3). Termini: Diverses dates  
- Premis Sant Jordi 2019 de l'IEC. Termini: 30/11/2018 
- Ajuts a Doctorats Industrials (DI 2018). Termini: 10/12/2018  

5. ATGENDER. Newsletter, 4 June 2018 

 
https://mailchi.mp/e76268d15db4/newsletter-10-may-54135?e=8f68130131 
 
 

 
Una cordial salutació, 

Una cordial salutació, 
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