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Contingut  

1. Reunió Internacional UNITWIN 2 

2. Congrés Internacional. Àmbits públic i privat. Gènere, compromís i 
transgressió entre el segle XIX i el XXI 2 

3. Congrés Internacional sobre l'Humor Verbal 2 

4. Jornada Internacional "Género, Ciencia, Tecnología e Innovación: 
conocimientos estratégicos para el desarrollo sostenible" 2 

5. Cursos de formació virtuals en igualtat de gènere 3 

6. Call for papers: Feminist Methodologies. Revista Investigaciones 
Feministas. 4 
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1. Reunió Internacional UNITWIN 

La Reunió Internacional UniTwin; “Resignificació en l'àmbit de gènere; una aposta per la informació, 
comunicació i educació responsable” se celebrarà en la Universitat d'Alacant els dies 11 i 12 de 
setembre de 2019. 

Seu del congrés: Aulari II 

2. Congrés Internacional. Àmbits públic i privat. Gènere, compromís i 
transgressió entre el segle XIX 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 
Cartell 
Organitza: Projecte d'Investigació “Género, compromiso y trasgresión en España, 1890-2016” (Ministeri 

d'Economia i Competitivitat – Fons FEDER) 

3. Congrés Internacional sobre l'Humor Verbal 
 23, 24 i 25 d'octubre de 2019 

Universitat d'Alacant (Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Lletres) 

Programa 

1 crèdit ECTS. Més informació 

L'alumnat matriculat a la UA en el curs 2019-2020 podrà sol·licitar el reconeixement d'1 crèdit ECTS. En 

aquest cas, serà  imprescindible realitzar la preinscripció i matrícula a través d'aquest FORMULARI 
D'INSCRIPCIÓ (disponible a partir del 23 de setembre). 

 Inscripció: del 23 de setembre al 21 d'octubre 

 Matrícula: del 23 de setembre al 22 d'octubre 

 

4. Jornada Internacional "Género, Ciencia, Tecnología e Innovación: 
conocimientos estratégicos para el desarrollo sostenible" 

Aquest 28 i 29 de novembre es realitzarà la Jornada Internacional "Género, 
Ciencia, Tecnología e Innovación: conocimientos estratégicos para el desarrollo 
sostenible" en la Ciutat de Buenos Aires, amb la participació d'especialistes 
nacionals, regionals i internacionals en diferents panells. 
 
Esdeveniment gratuït 
Modalitat: presencial 
Organitzat per: Cátedra Regional UNESCO Mujer. Ciencia y Tecnología en 
América Latina (FLACSO Argentina) 
Data: 28 i 29 de novembre de 2019 
Lloc: Ciutat de Buenos Aires, Argentina 
Més informació: https://www.catunescomujer.org/ 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://www.unitwinalc19.ua.es/va/presentacio
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
https://ieg.ua.es/va/imagenes/investigacio/proyectos-de-investigacion/cartell-congres-internacional-genere.jpg
http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/
https://drive.google.com/file/d/1qWrtu7SzXIunprCWM2O6KrG6X8uULKPv/view
https://ieg.ua.es/va/congressos-i-seminaris/congres-internacional-sobre-l-humor-verbal.html
https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/estudio.aspx?idioma=ca&codest=GE32
https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/estudio.aspx?idioma=ca&codest=GE32
https://www.catunescomujer.org/
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5. Cursos de formació virtuals en igualtat de gènere 

Des d'Atena  Gender Consulting informen sobre els nous cursos que realitzaran 
en el seu campus virtual en el tercer trimestre d'enguany. Les preinscripcions de 
tots els cursos estan obertes. Si voleu informació o demanar la fitxa per a 
realitzar la vostra pre-inscripció heu d'escriure a: 
atena@atenagenderconsulting.eu 

Els cursos es realitzen de forma totalment virtual en la plataforma d'aprenentatge 
MOODLE.  

Tots els cursos estan dissenyats perquè siguen molt pràctics, volem anar més 
enllà de l'enfocament teòric i centrar-nos en com introduir canvis en les 
polítiques, serveis i programes que s'estan realitzant i poder assegurar una 
major igualtat de gènere.  

16 setembre: CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GÉNERO (20 hores) (8 
setmanes)  
Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí Torrell 
Preu: 140,00 euros 
Curs pràctic dirigit a persones que volen no solament entendre què són els 
indicadors de gènere, sinó que cerquen saber dissenyar indicadors de gènere 
que permeten avaluar polítics i serveis.   
Saber dissenyar indicadors de gènere implica saber analitzar els contextos amb 
lents liles i identificar els objectius d'igualtat de gènere d'una política o servei.  
 
18 setembre: INSTRUMENTOS PARA INTRODUCIR EL PRINCIPIO DE 
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS Y LOS SERVICIOS 
(30 hores) (10 setmanes)  
Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí Torrell 
Preu 165,00 euros 
Aquest curs va dirigit a persones que vulguen incorporar el principi de la 
transversalitat de gènere en el seu treball quotidiana. Presentarem 3 instruments 
clau en aquest procés: diagnosi de gènere, indicadors de gènere i informes 
d'impacte de gènere.  
En aquest curs no ens limitarem a presentar els instruments, sinó que 
aprendrem a descriure el nostre territori amb lents liles a partir de la creació 
d'indicadors de gènere i de l'avaluació de l'impacte de gènere de les decisions 
preses.  
Moltes vegades tenim molt clar què volem treballar amb perspectiva de gènere i 
assegurar que les polítiques i els serveis que oferim no discriminen o creuen 
desigualtats de gènere, però no sabem com fer-ho. En aquest curs analitzarem 
com afecten les desigualtats estructurals de gènere en les polítiques i serveis 
que estem oferint pensant en tota la ciutadania. 
 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
mailto:atena@atenagenderconsulting.eu
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7 octubre: PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO. Instrumentos para 
introducir la perspectiva de género en los presupuestos municipales. (15 
hores) (6 setmanes) 
Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí Torrell 
Preu: 125,00 
Aquest curs està pensat per a persones que ja coneixen la perspectiva de 
gènere i volen introduir canvis en els seus pressupostos per a assegurar que les 
seues decisions pressupostàries no tinguen un impacte negatiu de gènere. 
Veurem les diferents metodologies existents per a realitzar aquesta introducció 
de la perspectiva de gènere en els comptes públics i els instruments que es 
poden usar a nivell local.  
 
5 novembre: LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EMPRESA: PLANES DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.  (20 hores) (8 setmanes) 
Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí Torrell 
Preu: 140,00 euros. 
Incorporar la igualtat de gènere en l'empresa implica tenir en compte què 
llenguatge utilitzem i quines imatges ens representen; assegurar les mateixes 
oportunitats a totes les persones que treballen en l'empresa i tenir en compte 
que la vida és molt més que treballar; aprendre que els equips mixts obtenen 
millors resultats i que les persones felices són més productives, entre altres 
coses.  
Aquest curs analitza els elements claus per a conèixer la cultura de gènere que 
existeix en una organització i com es pot actuar per a garantir una major igualtat 
de gènere dins de la pròpia empresa i en les seues relacions amb els seus 
principals grups d'interès.  
Dins d'aquesta anàlisi veurem com el disseny d'un Pla d'Igualtat pot ser un bon 
instrument de millora, ja siga per a les empreses que tenen l'obligació de 
realitzar-ho com per a les empreses xicotetes i mitjanes. 

Per a consultar més informació sobre els cursos: 
http:www.atenagenderconsulting.eu 

6. Call for papers: Feminist Methodologies. Revista Investigaciones 
Feministas. 

Ja està publicat el pròxim "call for papers" de la revista Investigaciones 
Feministas (Vol 11, Nº2, 2020) amb el següent títol: Feminist Methodologies 
Coordinen: Lisa Cuklanz (Boston College) and María Pilar Rodríguez (Universitat 
de Deusto). 
  
S'acceptaran treballs fins a l'1 d'octubre de 2019. 
S'adjunta document amb tota la informació detallada (en anglès) i que també pot 
consultar-se a través del link 
següent: https://revistas.ucm.es/index.php/infe/nextissues 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.atenagenderconsulting.eu/
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/nextissues
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La revista Investigaciones Feministas està indexada en la Web of Science, en 
Emerging Sources Citation Index (ESCI) i ha obtingut el segell de la FECYT. 

Les consultes sobre aquest monogràfic han de dirigir-se a: María Pilar Rodríguez 
(maria.pilar@deusto.es). 

 
 

Una cordial salutació, 

Un cordial saludo, 

 

INSTITUTO UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ  D'ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
mailto:maria.pilar@deusto.es

