
LA IGUALTAT: UN CAMÍ A RECÓRRER JUNTS 

27 Febrer, 12:30h Sala de conferències (2 o 3, a la espera de confirmació) 

Conferència:  

La inclusió de la perspectiva de gènere en la ciència. 

Capitolina Diaz és catedràtica de Sociologia de la Universitat de València i expresidenta 

de l’Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). Els seus interessos 

d’investigació i docència són la Sociologia del Gènere, la Sociologia de l’Educació, ciència 

i gènere, les polítiques públiques des d’una perspectiva de gènere, metodologes no 

sexistes d’investigació social. És autora de més de 90 publicacions i ha participat en 

nombrosos projectes d’investigació. Ha tingut diversos càrrecs als ministeris d’Educació, 

Ciència i Innovació, i Igualtat. Recentment ha publicat: “La perspectiva de género en la 

investigación social” (2015), Brecha salarial y brecha de cuidados (2016); “Diez años de 

la Ley de igualdad efectiva en cifras” (2017); “La perspectiva de género en ciencia” 

(2017).  

 

27 de Febrer, 17:00h Sala de conferències  

Taller 01.  

Violències 2.0: Els reptes de la igualtat en les TICs. 

Objectius:  
• Conceptes bàsics i introducció a la igualtat de gènere i a les TIC. 
• Sexisme a la Xarxa, noves formes de resistència a la igualtat. 
• Violència sexual a través de pràctiques com sexting y sextorsió. 
• Prevenció del comportament abusiu exercit a través del RRSS. 
• Recursos alternatius per a la navegació segura a la Xarxa. 

 
Gissela Gracia llicenciada en Sociologia i ciències Polítiques de l’Administració per la 

Universitat de València. Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat per l’Institut d’Estudis 

de les Dones (UV). Títol en Formació de formadores en matèria de societat de la 

informació dirigit a dones per l’Institut Valencià de les Dones i Igualtat de Gènere. 

Membre de l’Assemblea Gestora de Transformació Associació d’Estudis Feministes, de 

Gènere i Sexualitats des de 2013. Ha treballat en temàtiques com la prevenció de 

violència de gènere, dones i presó, dones migrants i empoderament. La seua 

especialització dels darrers anys és la coeducació i la prevenció de la violència de gènere 

en centres educatius.  

 

28 de Febrer, 17:00h Aula informàtica H-105 

Taller 02. 



Feminisme(s), de la teoria a la pràctica: Anàlisi crític dels discursos de gènere 

en el món audiovisual.  

Objectius:  

• Realitzar una aproximació a les Tres Onades del Moviment Feminista. 
• Aprendre els conceptes fonamentals de la Teoria Feminista.  
• Analitzar els discursos de la feminitat i la masculinitat que construeixen els 

relats audiovisuals.  

 

Ester Vidal Miguel és graduada en Història, Màster de Gènere i Polítiques d'Igualtat. 
Especialitzada en el discurs i la imatge de les dones a través del món audiovisual, amb la 
formació de cursos com “La imatge de la dona en el cinema”, del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat i del Institut de la Dona, així com altres camps d’estudis dins de 
la perspectiva de gènere com és el títol en “Experta en Intervenció Social davant la 
Violència de Gènere” o “Experta en Intervenció Social per al Empoderament de Dones”.  
Actualment Agent d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia. 

 

María Morales Sánchez és graduada en Història, Màster de Gènere i Polítiques 
d'Igualtat. Premi Olga Quiñones 2017 pel seu Treball Final de Màster “Femvertising y 
subjetivación neoliberal: análisis crítico de un modelo emergente de feminidad en la 
publicidad actual”.  Actualment al capdavant del projecte "Dones ciutadanes, dones en 
xarxa" de l'Ajuntament de Gandia, subvencionat per la Diputació de València. 

 

 

 

 

 

Nota: Per la assistència a aquestes jornades s’obtindrà un certificat del CFP d’un curs 

de 10 hores. 

L’assistència és gratuïta, però cal inscriure’s:  

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/la-igualtat--un-cami-a-recorrer-

junts_idiomava-cid60956.html  

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/la-igualtat--un-cami-a-recorrer-junts_idiomava-cid60956.html
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/la-igualtat--un-cami-a-recorrer-junts_idiomava-cid60956.html

