III CONGRÉS

INVESTIGACIÓ I GÈNERE
A LA UNIVERSITAT JAUME I
Una acció del Pla d’Igualtat de l’UJI 2016-2020

https://www.uji.es/serveis/ui/

Dijous 10 de maig de 2018 - Universitat Jaume I/ Sala de Graus FCJE

PROGRAMA
Matí
------------------------------------------------------------------09.30 h

Recepció i recollida de materials

10.00 h

Inauguració del Congrés a càrrec de Mª José Oltra Mestre, vicerectora de Planificació Estratègica,
Qualitat i Igualtat i Mercedes Alcañiz Moscardó, d irectora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Jaume I
de Castelló
Lliurament del III Premi Investigació i Gènere - Universitat Jaume I

10.30 h

Conferència «D’ignoràncies i resistències: ciència sense fer i investigació feminista», a càrrec de Dau
García Dauder. Docent de l’àrea de Psicologia Social de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid

12.00 h

Pausa

12.30 h

Taula Rodona. Ponències dels treballs premiats
Modalitat Tesi
 «La dimensió constitucional del dret a la conciliació de la vida personal i laboral». Nuria
Reche Tello
Modalitat Treball Final de Màster
 «Comunicació per a la Pau i la Igualtat: Proposta del MOOC Periodisme amb Perspectiva de
Gènere ». Alicia González García
 «L’economia feminista: cap a la construcció d’un nou model econòmic just i igualitari».
Raquel Quesada Guerrero
Modalitat Treball Final de Grau
 «Educar la mirada en gènere: l’àlbum en la formació inicial de mestres i la seua
implementació a l’escola». Idoia Herrero Felip
Modalitat Investigació i innovació docent
 «La recuperació de la memòria històrica educativa: de les propostes de lectura de Dones
Lliures». Consol Aguilar Ródenas

14.00 h

Pausa

Vesprada
--------------------------------------------------------------16.00 h

Taula de Comunicacions «La investigació de gènere a la Universitat Jaume I (I)»
 «Possibles noves formes de violència de gènere». Teresa Mechó Puchol
 «Experiències homosexuals en joves heterosexuals: diferències de gènere». Juan Enrique
Nebot García
 «Protecció jurídica de menors víctimes de violència de gènere a través d’Internet.
Vulnerabilitat de la menor en les seues relacions de parella, ciberassetjament i dret a
l’oblit». Melania Palop Belloch
 «Les invisibles. Històries de vida de dones lesbianes i bisexuals com a recurs pedagògic per
a treballar l’educació afectivosexual des de les ciències socials». Laia Pitarch Centelles
 «Tan a prop, tan lluny: equilibri en els consells d’administració de les empreses europees».
Eva Tobías Olarte

17.30 h

Taula de Comunicacions «La investigació de gènere a la Universitat Jaume I (II)»
 « Diferències de gènere en l’ús i abús del cibersexe». Marta García Barba
 «La crítica feminista de la ideologia neoliberal». Marina García-Granero Gascó
 «La participació de les dones sahrauís en la construcció d’un estat sahrauí a l’exili».
Embarka Hamoudi Hamdi
 «Gènere, management i neoliberalisme: les possibilitats d’articular un lideratge feminista
en l’àmbit empresarial». María Medina Vicent
 «Atracció cap a les noves masculinitats alternatives per a prevenir i superar la violència de
gènere». Laura Natividad Sancho
 «L’oblit de les ferides. Virtudes Cuevas, una supervivent al camp de concentració alemany
de Ravensbrück». Amalia Carmen Rosado Orquín

19.00 h

Fòrum i cloenda
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