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1. Convocatòria del Premi 2020 de l'IUIEG a Treballs de Final de Màster 
en Estudis de Gènere 

L'Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere, amb la finalitat de 
premiar les investigacions d'especial qualitat, realitzades des d'una 
perspectiva feminista i de gènere, convoca el Premi 2020 a Treballs de Final 
de Màster en Estudis de Gènere, d'acord amb les bases següents:  
Convocatòria publicada en BOUA de data 12/12/19 
 
El termini de presentació dels treballs finalitzará el 28 de febrer de 2020 

2. Convocatòria d'ajudes per a l'organització de congressos i seminaris 
de l'IUIEG 

 
L’IUIEG convoca ajudes per a finançar parcialment l ́organització de 
congressos, seminaris i altres tipus d áctivitats científiques en l ́àmbit dels 
estudis de gènenere. 
 

 Convocatòria publicada en BOUA de 15/11/19 

 Imprés convocatòria ajudes congressos i seminaris IUIEG 

El termini de presentació de la 2a convocatòria acaba el 15 de juny de 2020 

3. Convocatòria Premi Igualtat-Universitat d’Alacant 2020 

El premi IGUALTAT-UA té com a objectiu reconèixer a les persones, 
col·lectius, entitats o institucions, que han destacat per les seues actuacions 
en defensa de la igualtat entre dones i homes. El premi IGUALTAT-UA també 
podrà reconèixer les trajectòries professionals que exemplifiquen l'excel·lència 
de les acadèmiques, per a visibilitzar l'aportació de les dones a l'avanç 
científic i al progrés social, i trencar així amb la visió androcèntrica que 
prevaleix sobre la ciència, la investigació i l'acadèmia. 

El termini de presentació de candidatures acaba el dilluns 20 de gener de 
2020. 
 
Convocatòria publicada en BOUA de data 12/12/2019 

Més informació: Unitat d'Igualtat 

4. Semnari Salut, Dones i Gènere 2019-2020 

Continua el SEMINARI SALUT, DONES I GÈNERE 2019-2020 amb la 
conferència “Caminando de la mano de la menopausia” a càrrec de Silvia 
Delgado García. Hospital General d'Alacant. 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5590.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://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5588.pdf
https://web.ua.es/va/unidad-igualdad/premi-igualtat-ua/2020.html
https://web.ua.es/va/aula-salud/seminari-salut-dones-i-genere-2019-2020/seminari-salut-dones-i-genere-2019-2020.html
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Coordina: Carmen Vives Cases, vicedegana d'Investigació, Postgrau i 
Internacionalització de la Facultat de Ciències de la Salut i catedràtica de 
Salut Pública. 

Organitza: Aula de la Salut de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant. 

Dimarts, 14 de gener de 2020 - 18.30 h.  
Lloc: Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4 

5. Ampliació dates XXIV Congrés Internacional de l'Institut Universitari 
d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano  

 
S'amplia el termini per a l'enviament de propostes per al XXIV Congrés Internacional 
de l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IF), 
'¿Quién teme a Virginia Woolf? La indignación de las mujeres en tiempos de 
manadas', fins al 25 de gener de 2020.  

 
Noves dates clau:  
 
25 de gener de 2020: lliurament de propostes.  
31 de gener de 2020: acceptació provisional de propostes.  
27 de març de 2020: recepció d'originals complets (Text i vídeo)  
23-30 d'abril de 2020: realització del congrés.  
 
Més informació del XXIV Congrés Internacional en: http://www.if.uji.es/  
 

6. Curs “Historia de las Teorías Feministas” 

 
El curs HISTORIA DE LAS TEORÍAS FEMINISTAS de l’Institut Universitari d’ 
Investigacions Feministes (INSTIFEM) de la Universitat Complutense de 
Madrid començarà el pròxim día 5 de febrer de 2020. 
 
Més informació, preinscripció i programa del curs en l’enllaç següent: 

https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/noticias/35769   
 

Una cordial salutació, 
Un cordial saludo. 
 

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE 

GÉNERO 
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