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CURSOS, CONVOCATORIAS E CONGRESOS
CURSOS
Edición especial 11F do Itinerario virtual
de formación en xénero. Unidade de
Igualdade. Universidade de Vigo. +Info
Curso 1. «Pensar o amor no século XXI». Amada
Traba, (UVigo) Chis Oliveira, María Luisa Abad Abad
(docentes secundaria)
Inscricións: do 8 de marzo ao 31 de marzo.
Docencia: do 8 de marzo ao 8 de maio.
Curso 2. «Políticas públicas de igualdade». Laura
Seara. Abogada e exdirectora Instituto da Muller
Inscricións: do 8 de marzo ao 31 de marzo.
Docencia: do 8 de marzo ao 8 de maio.
Curso 3. «Novas masculinidades». Jorge García Marín
(USC)
Inscricións: do 8 de marzo ao 31 de marzo.
Docencia: do 8 de marzo ao 8 de maio.
Curso 4. «A prostitución no marco do capitalismo
neoliberal». Rosa Cobo (UDC).
Inscricións: do 8 de marzo ao 31 de marzo.
Docencia: do 8 de marzo ao 8 de maio.
Curso 5. « Pornografía». Mónica Alario (URJC)
Inscricións: do 8 de marzo ao 31 de marzo.
Docencia: do 8 de marzo ao 8 de maio.

Curso 3. «Mulleres e ciencia».
Duración: 15 horas.
Inscrición: do 11 de febreiro ao 31 de marzo.
Docencia: do 12 de febreiro ao 8 de maio.

ONU Mulleres Centro de Capacitación
+Info
Cursos dispoñibles todo o ano
en diferentes
modalidades:
autoaprendizaxe,
moderado,
semipresencial, presencial e personalizado.

Feminicidio.net +Info
Continúa aberto o prazo de inscrición nos diversos
cursos ofertados.

CONVOCATORIAS
Bolsas Google Women Techmakers.
+Info
Bolsas Microsoft e NASA. +Info
Formación de cursos gratuítos sobre Python e
machine learning para aplicalos en tarefas relacionadas
con misións espaciais.

Os que están activos dende o 11F

Bolsa polo talento dixital. Fundación
ONCE. +Info

Curso 1. «A inclusión da perspectiva e a análise de
xénero/sexo na investigación e na innovación».
Duración: 15 horas.
Inscricións: do 11 de febreiro ao 31 de marzo.
Docencia: do 12 de febreiro ao 8 de maio.

Convocatoria das axudas para a
organización de actividades de docencia
con perspectiva de xénero. Unidade de
Igualdade. Universidade de Vigo. +Info

Curso 2. «Dimensión de xénero nos proxectos de
I+D+i das TIC».
Duración: 15 horas.
Inscrición: do 11 de febreiro ao 31 de marzo.
Docencia: 12 de febreiro ao 8 de maio.
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Convocatoria de axudas para a
organización de congresos e de
seminarios. +Info
Financian a organización de congresos, de
seminarios e doutro tipo de actividades científicas no
ámbito dos estudos de xénero.
Órgano: Instituto Universitario de Investigación de
Estudos de Xénero, Universitat de Alacant.
Prazos de presentación: 1.ª convocatoria ata o 9 de
decembro de 2020, 2.ª convocatoria ata o 15 de
xuño de 2021.

Convocatoria
de
«Queres
ser
astronauta?» A ESA convoca por
primeira vez en 11 anos un proceso de
selección
de
novas
astronautas.
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Solicitudes do 31 de marzo ao 28 de maio. +Info
Premio Muller e Tecnoloxía Fundación
Orange. +Info
II Premio á excelencia profesional da
muller na enxeñaría. +Info
Premio Mulleres Innovadoras 2021. +Info
O Consello Europeo de Innovación convoca este
premio co obxecto de recoñecer mulleres europeas
que fundaran unha empresa de éxito e levaran as súas
innovacións ao mercado.
Prazo de presentación de candidaturas ata o 30 de
xuño.

V Premio Francisca de Pedraza contra a
violencia de xénero 2021. +Info
Dirixido a persoas, colectivos, entidades, medios de
comunicación, empresas e institucións que destaquen
ou destacaran polo seu compromiso e dedicación á
prevención e á erradicación de calquera tipo de
violencia contra a muller.

Convocatoria aberta ata o 25 de maio de 2021.

Convocatoria
de
proxectos
de
emprendemento no sector mariñoMarítimo Sherpa do Mar. +Info
Convocatoria da revista Cuestiones de
Género. +Info
Ata o 15 de marzo de 2021 estará aberto o prazo para
o envío de artigos orixinais e inéditos ao monográfico
n.º 16 que versará sobre a axencia feminina nas
narrativas audiovisuais.

Convocatoria de presentación de traballos
para a revista Asparkía Investigación
Feminista. +Info
Asparkía Investigación Feminista é unha revista
publicada
semestralmente
polo
Instituto
Universitariode Estudos Feministas e de Xénero.

Recrutamento do Instituto Europeo para a
Igualdade de Xénero (EIGE) +Info
O Instituto Europeo para a Igualdade de Xénero
(EIGE) publica diferentes convocatorias de
recrutamento para diversas vacantes. Convocatorias
vixentes:
•
•

Expert Statistics
Expert Gender Mainstreaming

Financiamento para proxectos de
corresponsabilidade e de coidados +Info
O acordo de colaboración entre o Instituto da Muller
e a FEMP para 2020 contará cunha dotación de
300.000 € e diríxese a concellos, a deputacións, a
cabildos, a consellos insulares e a agrupacións de
municipios.
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Axudas, subvencións e indemnizacións
para mulleres vítimas de violencia de
xénero e promoción da igualdade da
Xunta de Galicia 2021
Axudas periódicas para mulleres que sofren violencia
de xénero. +Info
Axudas de pagamento único e indemnización para
mulleres vítimas de violencia de xénero. +Info
Axuda para a atención integral de persoas en situación
de explotación sexual ou vítimas de trata. +Info

Programa de mentorado Feminist
Leadership in Science. FECYT. +Info
A Fundación Española para a Ciencia e a
Tecnoloxía (FECYT) acaba de poñer en marcha o
programa de mentorado Feminist Leadership in
Science (FELISE).Este programa, que se desenvolve
no marco do proxecto europeo Gearing Roles, pon
en contacto investigadoras novas con outras máis
sénior para apoiar o seu desenvolvemento
profesional e reflexionar conxuntamente sobre os
cambios institucionais necesarios para lograr a
igualdade de xénero na investigación e no ensino.

Indemnización económica para fillas e fillos menores
de 30 anos de vítimas mortais por violencia de xénero
e mulleres gravemente feridas. +Info

CONGRESOS

Subvencións a entidades locais para a promoción da
igualdade. +Info

I Congreso Internacional de Género y
Educación. +Info

Wikipedia: encontros/cuarto propio en
Wikipedia/reto 2021. +Info

Este congreso supón a creación dun espazo de
encontro internacional para compartir experiencias e
investigacións dentro de diferentes eidos con
perspectiva de xénero e que fomentan a educación en
igualdade.

Programación de actividades na Casa das
Mulleres:
xaneiro-xuño
2021.
Concellería de Igualdade. Concello de
Vigo. +Info

Combínanse actividades en varios formatos:
conferencias plenarias maxistrais, talleres prácticos,
comunicacións procedentes de investigacións e
experiencias e unha feira de artesás.

Obradoiro de iniciación á escrita creativa.
Datas: os mércores, do 20 de xaneiro ata o 31 de
marzo.

Os días 7, 8 e 9 de xuño de 2021 en liña (4 horas) ou
presencial no campus universitario Duques de Soria
(30 horas).

Escola Feminista de Empoderamento: creando
sororidade. Os xoves, do 21 de xaneiro ao 25 de
marzo.

Prazo de presentación de comunicacións: do 1 de
marzo ao 30 de abril.

Obradoiro de competencias
dixitais
básicas.
Datas: os luns, do 5 de abril ao 14 de xuño, agás o
17 de maio.
Curso de formación en igualdade para monitorado
de animación sociocultural e de ocio e tempo libre.
En liña: 19, 20 e 21 e 26, 27 e 28 de abril, de 18.00
a 21.00 h. Presencial: venres 23 e 30 de abril, de
17.30 a 21.30 h.

Organiza: Universidad de Valladolid co apoio do
Concello de Soria e o Ministerio de Igualdade.

IX Seminario permanente Modernas de
Época. Emociones que dieron vida a las
mujeres. +Info
Nesta edición presentaranse conferencias cuxo fío
condutor será a historia das emocións e dos
sentimentos vividos polas mulleres e interpretados
desde diferentes ciencias. Os relatorios presentaranse
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gravados e estarán dispoñibles só durante un mes
desde o día indicado.
Prazo de inscrición: ata o 4 de abril.
Datas: 5 de marzo, 5 de abril, 5 de maio, 4 de xuño, 6
de setembro, 5 de outubro, 5 de novembro e 3 de
decembro.
Modalidade: en liña.
Organiza: Sede Universitaria Ciudad de Alicante,
IUIEG, Asociación Klías de Investigación en Estudios
de Género e CEFIRE.

European Platform of Women Scientists.
+Info
Esta plataforma ofrece unha sección mensual con
información de eventos e de acontecementos de
interese para a comunidade de mulleres científicas.

Exposición virtual eXXperimenta en
feminino. +Info
Ten o propósito de promover a realización de
actividades que visibilicen a muller científica e
impulsen o interese das nenas pola ciencia e pola
tecnoloxía

XI Congreso Europeo de Igualdade de
Xénero na Educación Superior. +Info
Os ministerios de Ciencia e Innovación e de
Universidades en colaboración coa Universidad
Politécnica de Madrid e co apoio da Rede Europea de
GEHE, convidan o persoal investigador, docente,
administrativo, políticos e políticas, practicantes e
estudantes a participar no XI Congreso Europeo de
Igualdade de Xénero en Educación Superior. O
evento terá lugar en liña do 15 ao 17 de setembro de
2021 e os resumos poderanse enviar ata o 24 de
marzo.

I Congreso Internacional Tecnologías
I+D+i para la Igualdad: soluciones,
perspectivas y retos +Info
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O Instituto Universitario de Estudos en Xénero, co
apoio do Instituto das Mulleres, organiza este
congreso en liña os días 21 e 22 de abril no marco do
proxecto EMPATÍA-CM. Trataranse cuestións
relativas aos sesgos en termos de xénero, sexo,
traballo, clase, etnia, (dis)capacidade observadas nas
tecnoloxías dixitais e na intelixencia artificial. Os
resumos poderán enviarse ata o 5 de abril. +Info

Congreso internacional «Las Puertas de mi
reino» Escrituras del cuerpo en las poetas
españolas contemporáneas (1900-1968)
A Universitat de Alacant enmarca este congreso na
poesía española contemporánea escrita por mulleres
entre 11900 e 1968. Propón un espazo de encontro e
de diálogo entre todas aquelas liñas de investigación
que se están desenvolvendo na actualidade neste eido
de estudo.
O congreso terá lugar os días 20, 21 e 22 de outubro
de 2021 en modalidade dual: na Universitat de Alacant
e en liña. Ata o 1 de xuño permanecerá aberto o prazo
para o envío de comunicacións por correo electrónico
a laspuertasdemireino@gmail.com.
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INFORMES, ESTUDOS E
ARTIGOS DE INTERESE
Colección de 11 guías docentes con
perspectiva de xénero traducidas ao galego.
+Info

Incorporating intersectional gender analysis
into research on infectious diseases of
poverty: a toolkit for healthresearchers. +Info

Colección de 11 guías temáticas promovida e editada
orixinalmente en catalán pola Xarxa Vives d’Universitats
e trasladada á lingua galega. As guías tratan sobre ciencias
da computación; o dereito e a criminoloxía; a educación
e a pedagoxía; a filoloxía e a lingüística; a filosofía; a física;
a historia; a historia da arte; a medicina; a psicoloxía e a
socioloxía, a economía e a ciencia política.

Informe «As mulleres nas ciencias, na
tecnoloxía, na enxeñaría e nas matemáticas
(STEM) en América Latina e no Caribe».
ONU. +Info

Informe «Fenda global de xénero 2020».
Fondo Monetario Internacional. +Info
Campaña «Sexismo: Detéctao. Ponlle nome.
Párao». Instituto da Muller. Consello de
Europa (CdE). +Info
·Vídeo de promoción. +Info
·Páxina de acción. +Info
·Test «Es sexista? Fai o test e
compróbao!».+Info
Informe «A sexualización das nenas na
publicidade». Instituto da Muller. +Info
Estudo «Mujeres víctimas de violencia de
género en el mundo rural» FADEMUR.
Ministerio de Igualdade. +Info
Estudo de «Menores e violencia de género».
Instituto da Muller. 2020. +Info
Macroenquisa de violencia contra a muller
con datos recollidos durante o ano 2019.
Ministerio de Igualdade .+Info.

Intersectionality: a Critical Framework for
STEM Equity +Info
A 25 anos de Beijing: os dereitos das
mulleres baixo a lupa. ONU Mulleres. +Info
Informe «Mujeres y digitalización: de las
brechas a los algoritmos». Instituto de la
Mujer. +Info
Estudo «Esterotipos, roles y relaciones de
género en series de TV de producción
nacional». Instituto da Muller. +Info
The Child Penalty in Spain. +Info
Informe con datos sobre canto lle penaliza a maternidade
á muller que traballa no noso país. Os ingresos laborais
das mulleres caen un 28 % cando ten fillas/os. Polo
contrario, os ingresos dos homes non se ven afectados
pola paternidade e incluso melloran co paso do tempo.
Banco de España, 2020.

Standing Working Group on Gender in
Research and Innovation. +Info
Consello de Europa. UE. 2020
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«Quero ser investigadora». Unha guía para
fomentar que o alumnado de secundaria
coñeza referentes femininos da Universidade
de Vigo. +Info
A Unidade de Cultura Científica e da Innovación da
Universidade de Vigo presentou a publicación «Quero
ser investigadora». Son dez pequenas historias, ao xeito
dun conto, a través das que se difunden a experiencia e as
vivencias de dez científicas que apostaron por facer o que
lles gusta e por colaborar no avance da sociedade
traballando desde a Universidade de Vigo.

Women in Science 2020. Nacións Unidas.
UNESCO Institute for Statistics (UIS).
+Info
Mulleres na política 2021. ONU Mulleres.
+Info
Mapa creado pola Unión Interparlamentaria (UIP) e a
UN Women, que presenta a clasificación global de
mulleres en posicións executivas, de goberno e
parlamentarias.

Científicas en Cifras 2021. Ministerio de
Ciencia e Innovación. +Info
Sexto informe de Científicas en Cifras, dunha serie que
comezou a Unidade de Mulleres e Ciencia, publicado
polo Ministerio de Ciencia e Innovación. Analiza a
presenza das mulleres nos distintos ámbitos e niveis da
ciencia en España, con especial atención á carreira
investigadora en Organismos Públicos de Investigación
(OPI) e en universidades.

Mulleres e dixitalización. Das fendas dixitais
aos algoritmos. +Info
Instituto da Muller e Observatorio Nacional de
Telecomunicacións e Sociedade da Información
(ONTSI), de Red.es.
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As mulleres na economía dixital en España.
Traxectorias inspiradoras. +Info
Instituto da Muller e Observatorio Nacional de
Telecomunicacións e Sociedade da Información
(ONTSI), de Red.es.

Observatorio Igualdade Emprego. +Info
No Observatorio Igualdade Emprego pódense consultar
estudos e informes que visibilizan as fendas de xénero
entre mulleres e homes no mercado laboral e no
emprendemento.

Boletín estatístico mensual sobre violencia de
xénero. +Info
A Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero
publica información estatística mensual sobre vítimas
mortais, sistema VioGén ou chamadas ao 016.

Centro de Documentación e de Recursos
Feministas (CDRF). +Info
Presentación de libros, faladoiros, espazo de traballo
permanente wikimulleres, clube de lectura, laboratorio de
lectura, cursos, actividades e consulta de libros e préstamo
de libros baixo demanda. Teléfono 986 436441 e correo
electrónico: centro.documentación.feminista@vigo.org.

Opinións e actitudes dos homes da
comunidade universitaria ante as violencias
contra as mulleres. +Info
Estudo realizado pola Unidade de Igualdade da
Universidade de Vigo.

O Consello de Ministros aproba o Plan
Corresponsables con 190 millóns de euros
para a conciliación das familias. +Info
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Política exterior feminista. Ministerio de
Asuntos Exteriores. +Info
O Ministerio de Asuntos Exteriores presenta unha guía
de política exterior feminista co obxecto de contribuír coa
súa política exterior a avanzar de cara á igualdade real e
efectiva no plano internacional.

Estudo «La situación de la violencia contra las
mujeres en la adolescencia en España». +Info
Os ministerios de Educación e Formación Profesional e
de Igualdade presentan este estudo que reflicte o
incremento da violencia sexual sobre as mozas
adolescentes. O obxecto do traballo é coñecer a situación

7
actual da violencia contra as mulleres na adolescencia en
España, así como as condicións de risco e de protección
fronte a dita violencia e a evolución detectada ao
comparar os resultados obtidos en 2020 cos de estudos
anteriores.

Declaración da directora executiva de ONU
Mulleres ,Phumzile Mlambo-Ngcuka, sobre
o Día Internacional da Muller 2021. +Info
The State of Women in Tech 2020. +Info

8

Nº 52 – Abril de 2021

RECURSOS SOBRE A COVID-19
Enquisa
sobre
o
impacto
do
confinamento no persoal investigador.
Unidade de Mulleres e Ciencia.
Ministerio de Ciencia e Innovación. +Info
Estudo «The Missing Perspectives of
Women in COVID-19 News”. Fundación
Bill e Melinda Gates». +Info
Guía para Europa: protexer os dereitos de
mulleres e nenas durante a pandemia de
COVID-19 e as súas secuelas (en inglés).
+Info
Autoría/Edición: Amnistía Internacional, Women’s
Link Worldwide e Federación Internacional de
Planificación da Familia.

Teletraballo
e
conciliación
corresponsable en tempos de covid-19.
Unha guía de boas prácticas para as
universidades. +Info

conta na toma de futuras decisións desde unha
perspectiva de xénero.

Covid-19 e os dereitos das mulleres
vítimas/superviventes da violencia de
xénero. +Info
Autoría/Edición: Concello de Sevilla

A perspectiva de xénero, esencial na
resposta á covid-19 . Instituto da Muller.
+Info
Nesta tripla dimensión da pandemia, sanitaria, social
e económica, faise necesario coñecer o alcance do
impacto de xénero que produce e incorporalo na
resposta dunha crise que, polas súas propias
características, afecta de maneira diferente a mulleres
e homes.

Guía de actuación para mulleres que
sofren violencia de xénero en situación de
permanencia domiciliaria derivada do
estado de alarma pola covid-19. +Info

Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a
Excelencia Universitaria (RUIGEU), xuño 2020.

A violencia de xénero non é un problema privado, é
unha violación de dereitos humanos que incumbe a
toda a sociedade, especialmente aos poderes
públicos.

Coidados en América Latina e no Caribe
en tempos de covid-19. Cara a sistemas
integrais para fornecer a resposta e a
recuperación. +Info

A perspectiva de xénero nas investigacións
sobre a covid-19.+Info

Xénero e ciencia fronte ao coronavirus
+Info
A Unidade de Mulleres e Ciencia analiza o impacto
da covid-19 na igualdade de xénero na I+D+i e
presenta un conxunto de recomendacións para ter en

Neste momento histórico que está a atravesar toda a
humanidade debido á pandemia orixinada polo
coronavirus, é imprescindible incluír a perspectiva de
xénero nos estudos científicos relacionados co
impacto da covid-19 na nosa sociedade.
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Aviso da Concellería de Igualdade de
Vigo +Info
Nas páxinas webs do Concello, na web da Concellería
de Igualdade(www.igualdadevigo.org), nas redes
sociais IgualdadeVigo, que o Centro Municipal de
Información dos Dereitos da Muller segue operativo
a través do teléfono 24 horas 986 293 963 ou o correo
electrónico info.muller@vigo.org a través do cal as
mulleres vítimas de violencia de xénero están a recibir
asesoramento xurídico, apoio social (trámites de
axudas económicas, canguros...) e atención
psicolóxica ademais de xestionarlles un recurso
alternativo de acollemento en caso necesario.

Covid-19 crise desde unha perspectiva
feminista: resumo de diferentes artigos
publicados. +Info
Selección das diferentes perspectivas e información
feministas.

Os efectos da covid-19 sobre as mulleres
e as nenas +Info
Unha análise das diferentes desigualdades estruturais
en todos os ámbitos, sexa o económico, o sanitario ou
a seguridade e a protección social causados pola
covid-19.

Rede de mulleres veciñais contra os malos
tratos. +Info

Xénero e investigación científica na
Universidade de Vigo en tempos de covid19 +Info

Rúa de Oliva, 12. 36202 Vigo. Teléfono: 986 222
328.Teléfono de atención ás vítimas: 606 929 137.
Grupo de mulleres veciñais de Vigo cuxa actividade
principal consiste en prestar atención, apoio e
acompañamento ás mulleres no proceso de
separación e de ruptura coas situacións derivadas dos
malos tratos.

Investigación posta en marcha pola Unidade de
Igualdade co obxecto de analizar a fenda científica e a
fenda de coidados no marco da covid-19, e o seu
impacto no ámbito profesional, persoal e emocional
no persoal docente e investigador da Universidade de
Vigo.

«La Universidad
coronavirus +Info

responde»

especial

Iniciativa que ofrece diferentes visións de aspectos
relacionados coa crise da covid-19 desde o ámbito
socioeconómico, psicolóxico ou sociolóxico.
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AXENDA
Abril:

Luns

Martes

Mércores Xoves

Venres

Sábado Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

26 de abril de 2021: Día da Visibilidade Lésbica
27 de abril de 2021: Día Internacional das Rapazas nas TIC
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NOVAS DO DUVI

Unha exposición pon en valor as achegas das mulleres á historia da
educación +Info
A catedrática África González, entre as candidatas a Top100 Mujeres Líderes
+Info
Políticas e xornalistas, as mulleres máis insultadas en Twitter +Info
Igualdade lanza tres cursos formativos específicos sobre muller e ciencia +Info
Belas Artes propón ´8 mulleres para o 8M´ +Info
A UVigo, primeira universidade española na que as mulleres accederán
gratuitamente a produtos de hixiene feminina +Info
O Premio Uviguala recoñece o proxecto Exxperimenta en Feminino por
visibilizar o papel da muller na ciencia +Info
A máxima responsable de T-Solar anima ás universitarias a desenvolverse
profesionalmente no sector enerxético +Info
O concurso escolar de creación artística co gallo do Día Internacional da Muller
e a Nena na Ciencia entrega os seus galardóns +Info
As mulleres da comunidade universitaria xa poden acceder a compresas e
tampóns de balde +Info
Endometriose, a epidemia oculta que afecta a 60.000 galegas +Info
O Celta Baloncesto Feminino visita a UVigo +Info
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Unha tese descobre que é posible cuestionar a «heteronorma» desde o escenario
teatral +Info
A Cátedra Feminismos 4.0 crea un Comité de Sabias para loitar por un futuro
dixital en igualdade +Info
Unha mostra e cinco fotografías sobre as identidades de xénero máis disidentes
+Info
A cuarta edición do Itinerario Virtual de Formación en Xénero estrea oito novos
cursos +Info
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NOVAS ADQUISICIÓNS BIBLIOGRÁFICAS UVIGO (Febreiro
de 2021)
Biblioteca de Belas Artes
100 mulleres galegas: artistas emerxentes. Gómez Limia, Rosa, 1943-[Teo, A Coruña] :
Asociación Teenses pola Igualdade, [2010]BUV Belas Artes BEL A.04 GOM,R
Mother. Carucci, Elinor, artista.Munich ; London ; New York : Prestel, 2013.BUV Belas Artes
BEL A.05 CAR,E 1
Pilar Albarracín: [exposición]Albarracín, Pilar, 1968-[Granada]: Editorial Universidad de
Granada, [2020]BUV Belas Artes BEL A.05 ALB,P 1

Biblioteca de Pontevedra
Cobiza. Reimóndez, María, 1975-Vigo: Xerais, 2021 BUV Bca Campus Pontevedra BCP 869
REIM,M

Biblioteca de Ourense
Bruxas : a forza invencible das mulleres.Chollet, Mona.A Coruña : Hércules Ediciones, 2020.
BUV Bca Campus Ourense OUR 396 /698
Educar en feminino : María Victoria Moreno e nosoutras : ensino e literatura : un camiño de ida
e vo.A Coruña : Hércules Ediciones ; Santiago de Compostela : Universidad de Santiago de
Compostela 2020. BUV Bca Campus Ourense OUR 396 /697
DISPOÑIBLE
PREST. NORMAL BUV Bca Campus Ourense Depósito: OUR 65314
Las pioneras: las mujeres que cambiaron la sociedad y la ciencia desde la Antigüedad hasta
nuestros. Levi Montalcini, Rita, 1909-2012Barcelona: Crítica, 2017 BUV Bca Campus Ourense
OUR 396 /699

Biblioteca Central
Lettres choisies de Madame de Sevigné.Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Paris:
Librairie de la Bibliothèque Nationale, 1874BUV Central
Depósito: CEN DEP 1922 v.1
DISPOÑIBLE CONSULTA SALA BUV Central Depósito: CEN DEP 1922 v.2
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Nos, xs inadaptadxs: representações, desejos e histórias LGBTIQ na Galiza.Santiago de
Compostela: Através, julho 2020 BUV Central CEN 316 NOS xsi
Revolution now: lucha y resistencia LGBT.[Catalunya] : La Tija edicions, 2019.BUV Central
CEN 316 REV now

Biblioteca de Filoloxía e Tradución
Child sexual abuse and the Catholic Church : gender, power, and organizational culture Keenan,
Marie.Oxford : Oxford University Press, cop. 2012 BUV Filoloxía/Traducción
FFT 159.9 KEE
chi
The ethics of vulnerability : a feminist analysis of social life and practice Gilson, Erinn C., 1980- autor
London : Routledge, 2016 BUV Filoloxía/Traducción FFT 396 GIL eth
Irish feminist futures. Bracken, Claire, autor London : Routledge, 2019BUV Filoloxía/Traducción FFT
396 BRA iri

Artígos revistas/capítulos libros
African and African American women writers : between violence and healing Gallego Durán,
María del Mar 2020
Anthropometricandconditionalprofileinsemiprofessionalfutsalplayers : differences between sexe
Lago Fuentes, Carlos 2020
Cuestiones de igualdad de género en las traduccionesal español y algallego de "The boy in the
dres Rodríguez Rodríguez, Beatriz María2020
Genderdifferences as influencefactors to choosecomputerscience as a professional career option
Seara Vieira, Adrián 2020
Gender differences in motivation and barriers for the practice of physical exercise in adolescence
Portela Pino, Iago 2020
Igualdade na escola : traballando dende a sexualidade Brea Castro, Millán 2020
Infancia víctima de violencia de género tras la reforma del sistema de protección : análisis a trav
Parada Iglesias, María 2020
Marketing, estrategia y género : la fijación de límites en el uso de la imagen de la mujer en public
Torres Romay, Emma2020
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Mate choic ebased on bodysize similarity in sexually dimorphicpopulations causes strong sexual
sel López Cortegano, Eugenio2020
Patrocinio deportivo femenino : situación actual y tendencias = Women's sports sponso rship :
Current Torres Romay, Emma 2020
Percentiles and reference values for theaccelerometricassessmentofstatic balance inwomenaged
5 Leirós Rodríguez, Raquel 2020
Sexual offensesagainstwomen : variables involved in judicial decision making Camplá, Xaviera
2020
Representación de género en la comunicación en Twitter de la Selección Española de Fútbol =
Gender r Abuín Penas, Javier 2020
Síndrome de burnout en el Sistema de Salud: el caso de las trabajadoras sociales sanitarias =
Burno González Rodríguez, Rubén 2020
Os videoxogos como tecnoloxías de reprodución e transgresión das normas de xénero Carrera
Fernández, María Victoria 2020

