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1. Convocatòria d'ajudes de l’IUIEG per al desenvolupament d'activitats 
dirigides a la redacció de tesis doctorals des de la perspectiva de 
gènere.  

L’ IUIEG convoca sis ajudes per al desenvolupament d'activitats d'investigació 
durant el període de realització de tesis doctorals que tinguen en compte la 
perspectiva de gènere. 

 Convocatòria (BOUA 29/11/2019)  
o Imprès de sol·licitud 
o Annex I 
o Annex II 
o Annex III 

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 8 de gener de 2020 

2. Convocatòria d'ajudes per a l'organització de congresos 

 i seminaris de l’IUIEG 

Convocatòria de l’IUIEG per a l'organització de congressos i seminaris. 
Les Bases de la convocatòria estan publicades en: BOUA de data 15 de 
novembre de 2019 

 Termini de presentació:  
o 1a convocatòria: fins al 2 de desembre de 2019 
o 2a convocatòria: fins al 15 de juny de 2020 

 Imprés convocatòria ajudes congressos i seminaris IUIEG 

3. Els dilluns amb L'Alcudia. XVI Curs d'Arqueologia il·licitana: Dones, Història i 

Arqueologia 

Data: del 4 al 30 de novembre de 2019  

Més informació en: Programa 

4. INVITACIÓ PER A CONTRIBUCIONS CLEPSYDRA NÚMERO 20 
(NOVEMBRE 2020). Revista Internacional d'Estudis de Gènere i Teoria 
Feminista 

L'equip editorial de Clepsydra  (clepsydra@ull.es) informa que ha obert el seu termini de 

recepció d'articles i ressenyes de llibres per al número 20, Novembre de 2020. La nova data 

límit d'enviament d'originals es tanca el 31 de Març de 2020. La nostra revista publica 

semestralment (al març i Novembre) contribucions originals i de caràcter investigador entorn 

del gènere, el feminisme i els estudis de les dones des de diverses perspectives i 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5579.pdf
https://ieg.ua.es/va/documentos/investigacio/ajudes-a-tesis-doctorals/annexos/impres-de-sol-licitud-ajudes-a-tesi.docx
https://ieg.ua.es/va/documentos/investigacio/ajudes-a-tesis-doctorals/annexos/annex-i-ajudes-tesi.pdf
https://ieg.ua.es/va/documentos/investigacio/ajudes-a-tesis-doctorals/annexos/annex-ii-ajudes-tesi.docx
https://ieg.ua.es/va/documentos/investigacio/ajudes-a-tesis-doctorals/annexos/annex-iii-ajudes-tesi.docx
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5549.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5549.pdf
https://ieg.ua.es/va/documentos/ajudes-congressos-i-seminaris/impres-ajudes-a-congressos-i-seminaris-2019.docx
https://ieg.ua.es/va/documentos/ajudes-congressos-i-seminaris/impres-ajudes-a-congressos-i-seminaris-2019.docx
https://inaph.ua.es/va/documentos/noticies/dilluns-amb-l-alcudia-2019.pdf
mailto:clepsydra@ull.es
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disciplines, segons el procediment d'avaluació per parells cecs. Es troba indexada en les 

bases de dades següents: Dialnet, Latindex, CINDOC, DIU, MIAR, CNEAI, RESH, 

WorldCat, ErihPlus, Dulcinea and Xerpa/Romeo. 

Les persones interessades a enviar els seus treballs hauran de dirigir-se a 

https://www.ull.es/revistas/index.php/clepsydra/about/submissions   i adaptar les seues 

contribucions a les normes d'estil i enviament de la revista.  

 

5. Application for Gender Equality Expert 

 

Convocatòria per a contractar a una experta de gènere a fi d'implantar el pla d'igualtat en 

el Departament de Biologia  Marina i Oceanografia Institut  de Ciències  de la Mar, CSIC 

a Barcelona en el marc d'un Horizon 2020. 

 

Més informació: Gender expert position at Institut de Ciències  de la Mar, CSIC 

(Barcelona). 

6. EPWS Updates N°12, November 2019 

 
https://mailchi.mp/epws/updates-november?e=43559d84b4 
 

 

Una cordial salutació, 

INSTITUTO UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ N D'ESTUDIS DE GÈNERO 

INSTITUT UNIVERSITARI D’NVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 
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