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1. Convocatòria d'ajudes de l'IUIEG per a l'organització de congressos i 
seminaris. (BOUA 6/11/18) 

Imprés de la convocatòria 
 

Termini de la 2ª convocatòria: fins al 15 de juny de 2019 

2. V Seminari d’Investigació Predoctoral en Estudis Interdisciplinaris de 
Gènere 

Aquest seminari forma part de les activitats de seguiment del Programa de 
Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere. 

Data de celebració del seminari: 18, 19 i 20 de juny de 2019  
Aules HC2S35AA, HA0105AA, HA0006AA1  
Facultat de Ciències Humanes i Socials 
Universitat Jaume I de Castelló 

 PROGRAMA PROVISIONAL 
 Fins al 10 de juny per a l'enviament de vídeos de la presentació, si no 

es pot venir de manera presencial. El 28 de maig enviarem als qui hagen 
enviat la proposta les instruccions sobre como participar (fer el vídeo, 
connectar-se...) 

 L'11 de juny us enviem el programa provisional, una vegada hàgem 
rebut els vídeos. 
 

3. Segona circular. Congrés Internacional. Àmbits públic i privat. Gènere, 
compromís i transgressió entre el segle XXI i el XXI 

 
Universitat d'Alacant, 23 al 25 d'octubre del 2019 
Seu Universitària Ciutat d'Alacant (Av. Ramón y Cajal, 4). Localització 
Segona circular 
Second circular letter 
Formulari d'inscripció en el congrés internacional 
 
Organitza: Projecte d'Investigació “Género, compromiso y trasgresión en 
España, 1890-2016” (Ministeri d'Economia i Competitivitat – Fons FEDER) 
  

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4943.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4943.pdf
https://ieg.ua.es/va/documentos/ajudes-congressos-i-seminaris/impres-ajudes-a-congressos-i-seminaris-2019.docx
https://ieg.ua.es/es/documentos/doctorado-interuniversitario-en-estudios-interdisciplinares-de-genero/programa-provisional-v-seminario.pdf
https://web.ua.es/va/congreso-genero-compromiso-transgresion/congres-internacional-els-ambits-public-i-el-privat-genere-compromis-i-transgressio-entre-el-segle-xix-i-el-xxi.html
https://web.ua.es/va/congreso-genero-compromiso-transgresion/congres-internacional-els-ambits-public-i-el-privat-genere-compromis-i-transgressio-entre-el-segle-xix-i-el-xxi.html
https://web.ua.es/va/sedealicante/on-estem.html
https://ieg.ua.es/va/documentos/investigacio/projectes-d-investigacio/congres-genere-compromis-transgressio-segona-circular.pdf
https://ieg.ua.es/va/documentos/investigacio/projectes-d-investigacio/international-conference-second-circular-letter.pdf
https://web.ua.es/va/congreso-genero-compromiso-transgresion/formulari-inscripcio.html
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4. Congrés Internacional sobre l'Humor Verbal  

Universitat d'Alacant.  
23, 24 i 25 d'octubre de 2019 (Aula Magna, Fac. Filosofia i Lletres) 
Tota la informació en: http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/ 

5. Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant "Rafael Altamira" relacionats 
amb temàtica de gènere 

 Coeducación afectivo-sexual: de la teoria coeducativa a la pràctica en el 
aula  

o Data: del 8 al 12 de juliol de 2019 
o Lloc: C/ La Tèrcia, núm. 12. Villena 
o Direcció: Mª Ángeles Alonso Vargas 

 
 Reinas, religiosas, comerciantes, campesinas: mujeres creadoras. Una 

Edad Media en femenino  
o Data: del 9 al 10 de juliol de 2019 
o Lloc: Campus 
o Direcció: Juan Leonardo Soler Milla 

 
 Coeducació: canvis socials i identitat de gènere a l`aula 

o Data: de l'11 al 12 de juliol de 2019 
o Lloc: C/ Puríssima, 57-59. Benissa 
o Direcció: Rocío Díez Ros 

6. Convocatòria de finançament de projectes de recerca sobre promoció 
de l'ocupació amb suport en persones amb discapacitat Càtedra Aigües 
d'Alacant d'Inclusió Social. Universitat d'Alacant 2019 (BOUA 31/05/19) 

 
L'objecte de la present convocatòria és regular el procediment de concessió, en 
règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, de dues ajudes a 
projectes de recerca científica amb perspectiva de gènere sobre promoció de 
l'ocupació amb suport en persones amb discapacitat. 

Text de la convocatòria (pdf) (publicat en BOUA, 31/05/2019)  

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de juliol de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/
https://web.ua.es/va/verano/2019/villena/coeducacion-afectivo-sexual-de-la-teoria-coeducativa-a-la-practica-en-el-aula.html
https://web.ua.es/va/verano/2019/villena/coeducacion-afectivo-sexual-de-la-teoria-coeducativa-a-la-practica-en-el-aula.html
https://web.ua.es/va/verano/2019/campus/reinas-religiosas-comerciantes-campesinas-mujeres-creadoras-una-edad-media-en-femenino.html
https://web.ua.es/va/verano/2019/campus/reinas-religiosas-comerciantes-campesinas-mujeres-creadoras-una-edad-media-en-femenino.html
https://web.ua.es/va/verano/2019/benissa/coeducacio-canvis-socials-i-identitat-de-genere-a-l-aula-ii.html
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5290.pdf
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7. Cursos d’Estiu Universitat Illes Balears “XX Universitat d’Estiu 
d’Estudis de Gènere”  

 
Cursos d’estiu de la Universitat de les Illes Balears “XX Universitat d’Estiu de Gènere: 
Vint anys dempeus: feminisme social y feminisme acadèmic” 
 
Dates: del 9 al 12 de juliol de 2019 
Lloc: Centre Flassaders, c/ de la Ferreria, 10, Palma 
 

Més informació i inscripcions en: https://cursosestiu.uib.cat/cursos/Cursos-destiu-
2019/UEEG/ 
 

8. Cursos d’Estiu UNED “Violencia sexual en las sociedades actuales: una 
reflexión necesaria” 

 
El curso d’estiu de la UNED “Violencia sexual en la sociedades actuales: una 
reflexión necesaria” s’ofereix tant de forma presencial com a online en directe i diferit. 
 
Com es va a transmetre en directe i en diferit es pot seguir des de qualsevol lloc, encara 
que la modalitat presencial será a Pontevedra. 
 
Lloc i dates:: 
Seu organitzadora: Centre Associat UNED Pontevedra 
Seu de celebració: Pontevedra 
Del 3 al 5 de juliol de 2019 
 

Toda la información en: http://extension.uned.es/actividad/idactividad/19552  

9. Ampliació de data per a enviament de resums al CUICIID 2019 amb 
Editorial PIRÁMIDE i Llibre d'Actes que postula a SCOPUS i WoS 
 

Ampliem les dates d'enviament de resums per al CUICIID 2019 fins al 10 de juny. 
El CUICIID (Congrés Universitari Internacional sobre la comunicació en la professió i en 
la universitat d'avui: Continguts, Investigació, Innovació i Docència) la web de la qual és: 
www.cuiciid.net, se celebra en línia (VIRTUAL i NO PRESENCIAL). 
 
Els idiomes oficials són: espanyol, portuguès, anglès i francès. 
 
Enguany es desenvolupa en col·laboració entre la prestigiosa editorial PIRÁMIDE -Grup 
ANAYA- (9a en l'índex SPI del 2018 en Comunicació i 14a en el General 
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html) i Fórum XXI, i les seues Actes en anglès 
optaran als Conference Proceedings d’SCOPUS i CLARIVATE-WoS. 
 
El CUICIID 2019 destaca per la seua vocació internacional i l'àmplia visibilització dels 
seus resultats ja que: 
No serà presencial, sinó virtual-en línia, com és habitual, per a facilitar la participació. 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://cursosestiu.uib.cat/cursos/Cursos-destiu-2019/UEEG/
https://cursosestiu.uib.cat/cursos/Cursos-destiu-2019/UEEG/
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/19552
http://www.cuiciid.net/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html
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Els seus resultats curriculars (una vegada admès el resum obligatori després de revisió 
per dobles parells cecs) seran publicats en: 
 

 Ponència completa com a capítol en llibre de paper amb ISBN editat per 
Editorial PIRÁMIDE-Grup ANAYA- (9a en índex SPI del 2018). 

 Llibre d'Actes-Resums OBLIGATORIS amb ISBN, la qual cosa comporta 
certificat de ponent-assistent. 

 Llibre d'Actes-Resums OPCIONALS, en idioma anglés, amb ISBN, que 
postularan als Conference Proceedings d’SCOPUS i als de CLARIVATE-WoS. 

 
Dates clau:  

 

 10 de juny -AMPLIAT- (dilluns). Tancament d'enviament de Resums Obligatoris i 
de Resums Opcionals en anglès obligatori per a postular als Conference 
Proceedings de SCOPUS i de CLARIVATE-WoS (pestanya ‘ENVIAMENT DE 
RESUMS'). 

 1 de juliol (dilluns). Enviament d'informes d'acceptació o denegació després de 
revisió per parells cecs. S'obri la matriculació (pestanya ‘INSCRIPCIONS') (198€ 
per autor i ponència). 

 15 de juliol (dilluns). Tancament de matriculació (198 €/autor i ponència). 
16 de setembre (dilluns). Enviament d'articles-ponències completes (pestanya 
‘PONÈNCIES') que es publicaran en llibres de l'Editorial PIRÀMIDE-Grup 
ANAYA- (9é índex SPI). 
23 i 24 d'octubre (dimecres i dijous). Celebració del Congrés (virtual, no 
presencial).  

 
En l'edició del 2019 els set eixos temàtics vertebradors (pestanya ‘ÀREES 
TEMÀTIQUES'), desenvolupats mitjançant les variades taules de treball que versaran 
sobre:  
 

1. Comunicació: Comunicació persuasiva, Màrqueting digital, Neuromàrqueting, 
Publicitat, Relacions Públiques, Periodisme, L'audiovisual, Comunicació legal i 
mèdica… 

2. Docència: L'EEES, Metodologies, Les TIC, Fórmules i continguts docents, 
Polítiques educatives… 

3. Humanisme: Antropologia, Cultura, Patrimoni, Lingüística, Semiòtica, Història, 
Filosofia, Gènere, Psicologia, Sociologia, Sociedad… 

4. Innovació: En Ciències Pures i en Humanitats, Les Xarxes Socials, Els nous 
treballs doctorals, Continguts acadèmics actuals, Empreniment… 

5. Investigació: En Ciències Pures i en Humanitats, El I + D + i, Les investigacions 
no reglades, Criteris d'avaluació… 

6. Miscel·lània: Prospectiva, Sistémica, Art… 
7. Panells temàtics: Proposats per autors (mínim 4 ponències per panell) 
 

El present Congrés és el lloc idoni per a la visibilització de treballs de doctorands i 
investigadors de nou encuny en els àmbits acadèmics de major rellevància i és 
enmarcable dins dels de major impacte acadèmic, els ubicats sota el concepte ‘Qualitat 
de la formació docent’, per conjuminar la innovació i la docència i, gràcies a la revisió 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
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per dobles parells cecs dels treballs presentats, els seus resultats són equiparables als 
de més valor curricular. 
Com a últim punt d'interès, aquest Congrés vol focalitzar els seus esforços a animar als 
Grups d’Investigació que desitgen visibilizar els seus resultats investigadors en 
editorials de primer nivell. 
 

Per a qualsevol dubte, els emplacem en la web: www.cuiciid.net i en el correu: 
cuiciid2019@forumxxi.net. 
 
 

 

Una cordial salutació, 

Un cordial saludo, 

 

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN D’ESTUDIOS DE GÉNERO 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.cuiciid.net/
mailto:cuiciid2019@forumxxi.net

