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ACTA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE LES PROPOSTES DE CURSOS 2015-2016 PER A 

L'INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ EN ESTUDIS DE GÈNERE (IUIEG) 

A Alacant, el 22 de maig de 2015, a les 9.15 hores es reuneix la Comissió Permanent de l’IUIEG, 

integrada per: Mónica Moreno Seco, Marta Martín Llaguno, Beatriz Souto Galvañ, Carlos 

Alvarez-Dardet Díaz, Lola Blasco Rico i Helena Establier Pérez, i 

RESOL 

-Considerar que les propostes presentades per Albert Gras Martí: “El paper de les dónes en la 

ciència i en la tècnica”, “Adrecem l’equitat de gènere en el tractament de l’alumnat en l’aula” i 

“Feminisme/s-qüestions de gènere” han sigut remeses fora de termini i, per tant, se’n 

desestima la valoració. 

-Procedir a l'examen i avaluació de cadascuna de les propostes, d'acord amb el barem publicat 

en la convocatòria, amb el resultat següent: 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
La competencia emocional para el progreso de la labor 
docente e investigadora: empoderamiento y equidad de 
género ante los retos del siglo XXI 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 
punts 

0 

Contingut teòric Fins a 2,5 
punts 

2’5 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 
punts 

0’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 
punts 

0’5 

TOTALS  3’5 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Metodología cualitativa en los estudios de género: 
enfoques para el análisis y aplicación práctica 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 2’5 
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Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 2’5 

TOTALS  10 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Desenmascarando la violencia de género y el racismo: 
una perspectiva crítica 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 1 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 2’5 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 2’5 

TOTALS  8’5 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Gender and the gaze: women behind the camera 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 2’5 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 0’5 

TOTALS  8 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Mujeres y medios de comunicación. Aproximación al 
análisis de la programación infantil y juvenil desde una 
perspectiva de género 

Orientació del curs a 
la formació de 

Fins a 2,5 punts 1’5 
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personal 
investigador 
Contingut teòric Fins a 2,5 punts 2’5 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 0’5 

TOTALS  7 
   
   
CRITERI PUNTUACIÓ CURS 

Espiritualidad y religiosidad femenina desde una 
perspectiva de género. Diosas, vírgenes o brujas. 
 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 2’5 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 0’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 1’25 

TOTALS  6’75 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Lengua y sexo: perspectivas discursivas del género 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 2’5 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 0’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 2’5 

TOTALS  8 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
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La violencia de género: perspectiva penal y criminológica 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 2 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 2’5 
Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 2’5 

TOTALS  9’5 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Mujeres y resiliencia 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 0’5 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 1 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 1 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 0’75 

TOTALS  3’25 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Las relaciones afectivas desde la perspectiva de la teoría 
del apego 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 0’5 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 1’5 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 1’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 0’75 

TOTALS  4’25 
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CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Territorios de resistencia: representaciones extremas de 
las mujeres en el arte contemporáneo 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 1 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 2’5 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 2’5 

TOTALS  8’5 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Subvirtiendo (in)visibilidades: prácticas artísticas 
feministas en el estado español 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 0 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 1 
Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 1 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 2’5 

TOTALS  4’5 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Cuerpos abiertos e imágenes extremas: arte y feminismo 
en América Latina 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 0 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 1 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 1 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 2’5 
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TOTALS  4’5 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Teories feministes contemporànies 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 2’5 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 2’5 

TOTALS  10 

 

CRITERI PUNTUACIÓ CURS 
Mujer, biología y salud 

Orientació del curs a 
la formació de 
personal 
investigador 

Fins a 2,5 punts 1’5 

Contingut teòric Fins a 2,5 punts 2’5 

Enfocament 
metodològic des 
d'una perspectiva de 
gènere 

Fins a 2,5 punts 2’5 

Currículum del 
professorat 
participant 

Fins a 2,5 punts 2’5 

TOTALS  9 

 

- Considerar admesos els cursos següents: 

o Metodología cualitativa en los estudios de género: enfoques para el análisis y 

aplicación práctica 

o Desenmascarando la violencia de género y el racismo: una perspectiva crítica 

o Gender and the gaze: women behind the camera 

o Mujeres y medios de comunicación. Aproximación al análisis de la 

programación infantil y juvenil desde una perspectiva de género 

o Espiritualidad y religiosidad femenina desde una perspectiva de género. 

Diosas, vírgenes o brujas. 

o Lengua y sexo: perspectivas discursivas del género 

o La violencia de género: perspectiva penal y criminológica 
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o Territorios de resistencia: representaciones extremas de las mujeres en el arte 

contemporáneo 

o Teorías feministas contemporáneas 

o Mujer, biología y salud 

 

- Publicar aquesta resolució en la web per a complir amb el punt 4.3 de la convocatòria. 

I sense més assumptes a tractar s'alça la sessió, a les 13:00 hores. 

De la qual cosa, com a secretària, done fe. 

 

 

Signat: Helena Establier Pérez   

 

 

 
 

  
 

 
 
 


