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

23 al 25 d'octubre del 2019 
Universitat d'Alacant 

Seu Universitària Ciutat d'Alacant (Av. Ramón y Cajal, 4). Localització 
Segona circular  
Secon circular letter 
Formulari d'inscripció en el congrés internacional 

Cartell 
 
Organitza: Projecte d’Investigació “Género, compromiso y trasgresión en España, 
1890-2016” (Ministeri de Economia i Competitivitat – Fons FEDER)  

2. Congrés Internacional sobre l'Humor Verbal  

Universitat d'Alacant.  
23, 24 i 25 d'octubre de 2019 (Aula Magna, Fac. Filosofia i Lletres) 
Reconegut amb 1 ECTS. Informació, preinscripció i matrícula:  
https://ieg.ua.es/va/congressos-i-seminaris/congres-internacional-sobre-l-humor-
verbal.html 
Més informació en: http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/ 
 

3. Curs NOOC. Breve historia del desplazamiento femenino: viajeras y 
deportistas 

Curs NOOC del Programa d'Ensenyaments  SEMipresencials-ONLINE (PENSEM-ONLINE) 
Professorat: María Teresa Àvila Martínez (Coordinadora) i Rafael Corona Verdú 

4. Conferència de María Dolores Martos en el Dia de les escriptores 

Dilluns, 14 d'octubre, a les 12.00 h. 
Sala de graus de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
Amb motiu de la celebració de la IV edició de el Dia de les escriptores, amb el lema "Dones, amor i 
llibertat", María Dolores Martos, Professora titular de Literatura Espanyola de la UNED, impartirà la 
conferencia "Amor y libertad en las escritoras de la primera Edad Moderna: la virtuosa osadía de 
escribir". 

Organitzen: IUIEG i la Comissió d'Igualtat-Observatori de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat 
d'Alacant 

5. Club de lectura "Novel·les amoroses i exemplars" 

Tertúlia literària. Dia de les escriptores 
14 d'octubre de 2019, de 10.00 h. a 11:30 h. 

Lloc: saló de graus de la Facultat de Filosofia i Lletres 
Organitza: Facultat de Filosofia i Lletres 
 

6. 43rd AEDEAN Conference 

Del 13 al 15 de novembre de 2019 en el Palau de Congressos, Av. de Denia, 47. 
Tota la informació en: 

https://web.ua.es/es/aedean2019/programme/home/welcome/welcome.html 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
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/es/sedealicante/donde-estamos.html
https://ieg.ua.es/va/documentos/investigacio/projectes-d-investigacio/congres-genere-compromis-transgressio-segona-circular.pdf
https://ieg.ua.es/en/documentos/investigacion/proyectos-de-investigacion/international-conference-the-public-and-private-realms-gender-commitment-and-transgres
https://web.ua.es/va/congreso-genero-compromiso-transgresion/formulari-inscripcio.html
https://web.ua.es/va/congreso-genero-compromiso-transgresion/formulari-inscripcio.html
https://ieg.ua.es/es/imagenes/investigacion/proyectos-de-investigacion/cartel-congreso-internacional-genero.jpg
https://ieg.ua.es/va/congressos-i-seminaris/congres-internacional-sobre-l-humor-verbal.html
https://ieg.ua.es/va/congressos-i-seminaris/congres-internacional-sobre-l-humor-verbal.html
http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/
https://web.ua.es/es/ice/pensemonline/nooc/breve-historia-del-desplazamiento-femenino-viajeras-y-deportistas.html
https://web.ua.es/es/ice/pensemonline/nooc/breve-historia-del-desplazamiento-femenino-viajeras-y-deportistas.html
https://ieg.ua.es/va/imagenes/conferencias/cartell-conferencia-maria-dolores-martos.jpg
https://ieg.ua.es/va/imagenes/conferencias/cartell-conferencia-maria-dolores-martos.jpg
https://lletres.ua.es/va/cultura/club-de-lectura.html
https://lletres.ua.es/va/cultura/club-de-lectura.html
https://web.ua.es/es/aedean2019/programme/home/welcome/welcome.html
https://web.ua.es/es/aedean2019/programme/home/welcome/welcome.html
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7. Seminari “Desigualdad de género en ciencia: diagnóstico de sesgos de 
género en el ámbito científico para avanzar hacia la igualdad real de 
oportunidades” 

 
Impartit per: Dra. Marina Rodríguez Baras 
Universitat Autònoma de Madrid 
Dia: Dijous, 3 d'octubre de 2019 
Hora: 16:00 hores 
Lloc: Sala Polivalent del Departament de Física Aplicada 
Facultat de Ciències Fase 2 (2ª planta) 
Universitat d'Alacant 

 
Abstract: 
ja que en la majoria dels països hem eliminat les lleis que prohibeixen l'accés de les dones a l'educació i la 
recerca científica, podem considerar que hem aconseguit la igualtat de gènere en ciència? Açò està lluny de 
ser cert: les dones segueixen estant infrarrepresentadas en totes les etapes de la carrera científica, i les 
estadístiques i estudis mostren l'existència de biaixos generals i específics de gènere en el nostre àmbit de 
treball. En aquest seminari farem un recorregut al llarg de tota la carrera científica per a identificar els 
factors de desigualtat de gènere i les causes que els generen, com els estereotips subliminals de gènere 
associats a la ciència que se segueixen donant en les nostres societats o el desequilibri en la conciliació 
laboral i familiar. També considerarem què mesures es poden prendre, tant des de l'àmbit personal com a 
institucional, per a tancar la bretxa de gènere i avançar cap a la igualtat real d'oportunitats. 
 
ORGANITZA: Departament de Física Aplicada 

8. Conferència i presentació del llibre "Fame and Faces" de la Dra. Sophie 
Loussouarn 

Lecture: Women in  Bristish Portraits and Caricatures in King George III`s Reign 
Book presentation: Fame and Façs. Portraits and Caricatures of Women in the Reign of George III 
 
Dra. Sophie Loussouarn (Université Jules Verne, Picardie, Amiens). Sophie Loussouarn is Senior Lecturer 
in History and Politics at the University of Amiens in France. She is an alumna of the Ecole Normale 
Superieure (Ulm) and Oxford, and a graduate from the Institute of Political Science in Paris. 
She wrote her PhD on the education of women in eighteenth-century England and has published several 
articles on British society and painting. 
Her article on “Gillray and the French Revolution” was published in National Identities in September 2016. 
 
Plau: Sala Multimèdia de l'Edifici de Rectorat 
22 d'octubre, de 13 a 14 h. 
 
Organitzen: Universitat d'Alacant/ Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat/ Facultat de 
Filosofia i Lletres/ Departament de Filologia Anglesa/ Màster en Anglés i Espanyol per a Finalitats 
Específiques. 

9. Seminari Internacional DONA, PREMSA I COMUNICACIÓ  
Facultat de Lletres de la Universitat de Múrcia 
16, 17 i 18 d'octubre de 2019 
Coordinen: M. Belén Hernández González i M. Gloria Ríos Guardiola 

Les dones han participat en l'edició periodística des dels seus inicis i, malgrat les dificultats socials per a 
sobreeixir en el camp de l'assaig, la documentació o les arts gràfiques, han realitzat un treball essencial en 
el desenvolupament de la premsa i els mitjans, especialment a partir de l'últim terç de segle. Aquests 
assoliments encara no s'han analitzat en relació amb noves mirades sobre la cultura i la informació. La 
trobada pretén ser un espai de debat i reflexió sobre el paper de la dona en el periodisme i els mitjans de 
comunicació des d'una perspectiva filològica i audiovisual, a través de l'estudi i l'experiència de dones 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
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actives en les columnes dels diaris o amb repercussió en les xarxes públiques com a il·lustradores, 
fotògrafes i narradores gràfiques.  

Secció I: assaig i article periodístic.  
Secció II: comunicació audiovisual.  
Secció III: il·lustració i còmic. 
Aquest seminari s'ofereix en el catàleg d'Estudis Propis de la Universitat de Múrcia. Matrícules a través de 
Casiopea (Ref. 12015): 

https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?a=fdb606086652e5d1
eb5be0f2cd91784a 

Termini de matrícula: 2/9/2019-10/10/2019  
Activitat Presencial.  
Durada: 30 hores; valorat amb 0,5 Crèdits CRAU.  
Preu públic: 5 euros. 

 

10. Interview of the Month: IUIEG (08/2019) 
EPWS European  Plataform of Women Scientists 

 

Una cordial salutació, 

Un cordial saludo, 

 

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?a=FDB606086652E5D1EB5BE0F2CD91784A
https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?a=FDB606086652E5D1EB5BE0F2CD91784A
https://epws.org/interview-of-the-month-iuieg/

