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

Feminicidio.net +Info

marítimo Sherpa do Mar. +Info
Convocatoria de presentación de traballos
para a revista Asparkía Investigación
Feminista. +Info
Asparkía Investigación Feminista é unha revista
publicada
semestralmente
polo
Instituto
Universitario de Estudos Feministas e de Xénero da
Universitat Jaume I.

Premio Mulleres Innovadoras 2021.+Info

Continúa aberto o prazo de inscrición nos diversos
cursos ofertados.

CONVOCATORIAS
V Premios de investigacións feministas en
materia de igualdade +Info
O Instituto Aragonés de la Mujer e a Universidad de
Zaragoza, conscientes da importancia dos estudos de
xénero na sociedade actual, convocan estes premios a
través da Cátedra sobre Igualdad y Género.
Prazo de presentación de traballos: ata o 10 de
setembro de 2021.

Bolsas Google Women Techmakers.
+Info
Bolsas Microsoft e NASA. +Info

O Consello Europeo de Innovación convoca este
premio co obxecto de recoñecer a 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 de 2021.

Premios Nacionais de Innovación e
Deseño 2021.+Info
O Ministerio de Ciencia e Innovación convoca estes
premios co obxecto de distinguir aquelas persoas e
entidades que fixeron da investigación un elemento
indispensable no desenvolvemento da súa estratexia
profesional e do seu crecemento empresarial, así
como de galardoar os profesionais que contribuíran
significativamente ao incremento do prestixio do
deseño español.
Prazo de presentación de candidaturas: do 7 de maio
ao 8 de xullo de 2021.

Formación de cursos gratuítos sobre Python e
machine learning para aplicalos en tarefas relacionadas
con misións espaciais.

I Concurso Fotográfico sobre Violencia
de Xénero +Info

Bolsa polo Talento Dixital. Fundación
ONCE. +Info

A Unidade de Igualdade da Universidad de Murcia
organiza este concurso dirixido a calquera persoa
maior de idade. Organizarase unha exposición
pública das 20 obras finalistas.

Convocatoria
de
emprendemento no

Prazo de presentación de candidaturas: ata o 3 de
setembro de 2021.

proxectos
de
sector mariño-
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The Queen’s Awards for Enterprise.+Info
Trátase duns premios dirixidos a premiar logros
excepcionais por negocios de Reino Unido nas
categorías de innovación, comercio internacional,
desenvolvemento sostible e promoción de
oportunidades de mobilidades social.

2
de 30 anos de vítimas mortais por violencia de xénero
e mulleres gravemente feridas. +Info
Subvencións a entidades locais para a promoción da
igualdade. +Info

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

Prazo de presentación de candidaturas: ata o 8 de
setembro de 2021

GIRA Mulleres. Itinerario formativo
«Quero Emprender». +Info

Recrutamento do Instituto Europeo para a
Igualdade de Xénero (EIGE) +Info

A Fundación Mujeres xunto con Coca Cola, publica
a segunda convocatoria de formación para a quinta
edición do proxecto GIRA Mujeres. Este ten por
obxecto impulsar o emprendemento para as
mulleres mediante un proceso de formación e de
acompañamento para a posta en marcha, no seu
caso, da idea de negocio.

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 €. Diríxese a concellos, deputacións, cabidos,
consellos insulares e agrupacións de municipios.

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 pago 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
Indemnización económica para fillas e fillos menores

O itinerario formativo «Quiero emprender»
diríxese a mulleres de entre 18 e 60 anos que ven o
emprendemento como unha alternativa ao emprego
por conta allea e que teñen unha idea de negocio
aínda sen desenvolver. A formación é en liña e
gratuíta.
Prazo de inscrición: do 11 de xaneiro ata xuño de
2021.

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.

Título de Especialista universitario en
masculinidades,
xénero
e
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igualdade.+Info
Segunda edición da titulación en modalidade en liña
da Universidad Miguel Hernández de Elche.
Preténdese formar, analizar e reflexionar sobre os
diferentes estudos e investigacións sobre os homes e
as masculinidades e a súa relación e implicación na
consecución da igualdade de xénero
Preinscrición: do 1 de maio ao 30 de setembro.
Matrícula: do 15 de maio ao 30 de setembro

CONGRESOS
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
Esta exposicón ten obxectivo de promover a
realización de actividades que lle dean visibilidade á
muller científica e que impulsen o interese das nenas
pola ciencia e a 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 o apoio da Rede Europea de
GEHE, organizan este congreso dirixido a
investigadores, profesores, administrativos, políticos,
practicantes e estudantes.
O evento terá lugar en liña do 15 ao 17 de setembro
de 2021.

Congreso Internacional «Las Puertas de
mi reino» Escrituras do corpo nas poetas
españolas contemporáneas (1900-1968)
+Info

A Universitat de Alacant enmarca este congreso na
poesía española contemporánea escrita por mulleres
entre 1900 e 1968. Propón un espazo de encontro e
de diálogo entre todas aquelas liñas de investigación
desenvoltas 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.
Prazo de envío de comunicacións: ata o 30 de xuño,
por
correo
electrónico
a
laspuertasdemireino@gmail.com

VI Congreso Internacional «Las Mujeres y
la (des)igualdad de oportunidades: análisis
feminista de las injusticias estructurales y
las tensiones coyunturales». +Info
O equipo do Seminario de Teoría Crítica do Instituto
de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba da
Universidad Carlos III de Madrid organiza este
congreso co patrocinio do Instituto de las Mujeres y la
Igualdad de Oportunidades. Ten por obxecto avanzar
na construción dunha teoría que alume praxes
emancipadoras, potenciando a igualdade de
oportunidades das mulleres na participación política,
social, cultural e económica, no fortalecemento da
saúde integral e da saúde sexual e reprodutiva, e na
igualdade no emprego e nas oportunidades laborais,
vinculadas tamén á corresponsabilidade fronte ao
doméstico e ás tarefas de coidados.
Prazo de envío de comunicacións: ata o 14 de xuño.
O evento terá lugar os días 13 e 14 de outubro de
2021, no campus Puerta Toledo da Universidad
Carlos III de Madrid

Foro Generación Igualdad +Info
O Foro Generación Igualdad é un encontro multiactor
e interxeracional que fomenta todo tipo de
participación. Ten por obxecto lanzar un conxunto de
accións concretas, ambiciosas e transformadoras para
acadar avances sostibles en favor da igualdade entre
mulleres e homes durante os vindeiros cinco anos.

Nº 55 – Xullo de 2021
Terá lugar do 30 de xuño ao 2 de xullo en París.
Modalidade en liña.
Prazo de inscrición: ata o 27 de xuño.

I
Congreso internacional feminismo
gigital. Los derechos de las mujeres en la
era de internet +Info
A Unidade de Excelencia Digital de la Universidad de
Granada organiza este encontro en liña, de carácter
multidisciplinar, sobre a conciliación entre o
teletraballo e a vida persoal, a fenda dixital de xénero,
os nesgos sexistas en buscadores, a violencia de xénero
a través de internet, a participación das mulleres nas
novas tecnoloxías, o impacto psicosocial da
pornografía e calquera outra temática sobre os dereitos
das mulleres na sociedade tecnolóxica.
Prazo presentación de comunicacións: ata o 21 de
xuño.
O congreso terá lugar do 30 de xuño ao 2 de xullo en
liña
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INFORMES, ESTUDOS E
ARTIGOS DE INTERESE
Colección de once guías docentes con
perspectiva de xénero traducidas ao
galego.+Info
Trátase dunha colección de 11 guías temáticas promovida
e editada orixinalmente en catalán pola Xarxa Vives
d’Universitats e trasladada á lingua galega. As guías teñen
distintas temáticas: 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.

O Consello de Ministros aproba o Plan
Corresponsables con 190 millóns de euros
para a conciliación das familias. +Info
Europe fit for the Digital Age: Comission
proposes new rules and actions for excellence
and trust in Artificial Intelligence. +Info
Guía de 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 ámbito 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
actual de violencia contra as mulleres na adolescencia en
España, así como as condicións de risco

e de protección fronte á dita violencia e a evolución
detectada ao comparar os resultados obtidos en 2020 cos
de estudos anteriores.

Declaración da directora executiva de ONU
Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, sobre o
Día Internacional da Muller 2021 +Info
The State of Women in Thech 2020 +Info
Artigo «¿Por qué es importante que haya más
mujeres astronautas». +Info
«Informe de las condiciones de vida y trabajo
en el desarrollo de videojuegos en España»
+Info
Trátase dun estudo realizado por Game Workers Unite
co obxecto de analizar a discriminación e o acoso no
ambiente laboral na industria do videoxogo, baseándose
nos resultados dunha enquisa realizada en xuño de 2020.

Estudo «El emprendimiento digital femenino
en España: situación y prospección». +Info
Estudo realizado polo Instituto da Muller coa
colaboración da Real Academia de Enxeñaría, Ontsi,
Red.es e o Ministerio de Asuntos Económicos e
Transformación Dixital. O obxecto do traballo é analizar
o emprendemento tecnolóxico das mulleres e ilustrar o
estado no que se atopa en España, tratando de coñecer as
características sociodemográficas e económico-financeiras
das mulleres, as súas motivacións para o emprendemento
e as principais barreiras e retos aos que se enfrontan.

«Estudio sobre la situación de las jóvenes
investigadoras en España». +Info
O estudo realizouno o Observatorio Mulleres, Ciencia e
Innovación (OMCI), adscrito ao Ministerio de Ciencia e
Innovación. O seu obxectivo xeral é coñecer a situación
das mozas investigadoras en España nos sectores público
e privado, a partir da identificación das situacións de
desigualdade de xénero e os eidos nos que se producen,
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afondando nas causas e factores que expliquen devanditas
desigualdades, así como do coñecemento da percepción
e opinión de investigadoras e investigadores mozos, con
respecto a estas situacións de desigualdade detectadas. A
partir de todo isto, realiza recomendacións que sirvan de
base para deseñar políticas públicas que permita abordar,
previr e eliminalas.

Informe «Fenda Global de Xénero 2020».
Fondo Monetario Internacional. +Info
Campaña «Sexismo: detéctao. Ponlle nome.
Párao». Instituto da Muller. Consello de
Europa. +Info
· Vídeo de promoción. +Info
· Páxina da acción. +Info
· Test: «Es sexista? Fai o test e compróbao!».+Info

Informe «A sexualización das nenas na
publicidade». Instituto das Mulleres. +Info
Estudo «Mujeres víctimas de violencia de
género en el mundo rural» FADEMUR.
Ministerio de Igualdade. +Info
Estudo de «Menores y violencia de género».
Instituto das Mulleres. 2020. +Info
Macroenquisa de violencia contra a muller
con datos recollidos durante o ano 2019.
Ministerio de Igualdade .+Info.
Incorporating intersectional gender analysis
into research on infectious diseases of
poverty: A toolkit for health researchers.
+Info
Intersectionality: A Critical Framework for
STEM Equitya +Info

A 25años de Beijing: os dereitos das mulleres
baixo a lupa. ONU Mulleres. +Info
Informe «Mujeres y digitalización: de las
brechas a los algoritmos«. Instituto das
Mulleres. +Info
Estudo «Esterotipos, roles y relaciones de
género en series de TV de producción
nacional». Instituto das Mulleres. +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

«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
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Mulleres na política 2021. ONU Mulleres.
+Info

Centro de Documentación e de Recursos
Feministas (CDRF)+Info

Mapa creado pola Unión Interparlamentaria (UIP) e UN
Women, que presenta a clasificación global de mulleres
en posicións executivas, de goberno e parlamentarias.

Presentación de libros, faladoiros, espazo traballo
permanente wikimulleres, club de lectura, laboratorio de
lectura, cursos, actividades e consulta de libros e préstamo
de libros baixo demanda. Teléfono 986 436441 e por
correo
electrónico
ao
enderezo
electrónico
centro.documentación.feminista@vigo.org

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

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.

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

(ONTSI) de Red.es.

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 poderás 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.

Conferencia «Kate Millet, teórica feminista».
+Info
Conferencia de Nora Levinton sobre a feminista Kate
Millet, dentro do ciclo «Clásicas e Modernas: pioneras
del siglo XX», organizado polo Servicio de Mujer e
Igualdad do concello de Zaragoza, en colaboración con
Clásicas y Modernas, asociación para a igualdade de
xénero na cultura.

Seguridad de las Mujeres Periodistas +Info
Conclusións preliminares da enquisa mundial para avaliar
a escala de violencia en liña dirixida ás mulleres
periodistas en todo o mundo e para axudar a identificar
solucións ao pernicioso problema

«Informe sobre el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo en el ámbito laboral en
España». +Info
Estudo realizado pola Delegación de Goberno contra a
Violencia de Xénero e pola Confederación Sindical de
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Comisións Obreiras co obxecto de achegar información
de mulleres que sufriran prácticas discriminatorias e
violentas no ámbito laboral.

Lei 6/2021, do 28 de abril, pola que se
modifica a Lei 20/2011 do 21 de xullo do
Rexistro Civil +Info
Entra en vigor a lei que axiliza o trámite de cambio de
apelidos para as vítimas de violencia machista e dos seus
fillos e fillas, autorizándose o cambio sen necesidade de
cumprir os requisitos establecidos para o resto.

Estratexia de Igualdade de Xénero 20202025 +Info
Documento europeo que enmarca a igualdade entre
mulleres e homes como obxectivo fundamental da UE en
todas as súas políticas. A súa intención é que en 2025 se
logre un progreso efectivo na configuración dunha
Europa onde as mulleres e os homes, as nenas e os nenos,
en toda a súa diversidade, sexan iguais, teñan liberdade
para seguir o camiño que elixan na vida, desenvolvan todo
o seu potencial, gocen das mesmas oportunidades para
prosperar e poidan participar na sociedade europea e
dirixila en pé de igualdade.

The Value of Transfer of Knowledge in
Bridging the Gender Gap in STEM +Info
López,

Ana
J.;
Pereira,
Sustainability 2021, 13 10), 5426.

Dolores.

2021.

Artigo sobre coeducación e sostibilidade no ensino
superior centrado na realidade da transferencia de
coñecemento de investigacións e en como pode influír na
fenda de xénero das áreas STEM.

Mutual Learning Workshop on Gender
+Info
Serie de vídeos da Unidade de Muller e Ciencia do
Ministerio de Ciencia e Innovación sobre os obradoiros
realizados no marco de Gender Action.

Informe «Presencia de mujeres en los
consejos de administración y en la alta
dirección de las empresas públicas». +Info
Este informe do Instituto das Mulleres e do Ministerio de
Igualdade analiza a presenza de mulleres nas empresas
públicas estatais, tanto nos seus consellos de
administración, como na alta dirección, así como a súa
evolución nos últimos anos. Inclúe un grupo de empresas
públicas estatais, das que se ten a información da
composición dos consellos de administración para os
anos 2015, 2017 e 2020 e da presenza de mulleres na alta
dirección para os anos 2017 e 2020.

Artigo «Demasidas (pocas) mujeres: la
ausencia de artistas y filósofas». +Info
XIV Encontro da Rede de Unidades de
Igualdade para a Excelencia Universitaria.
+Info
Gravacións do encontro organizado en Murcia o pasado
mes de maio.

Informe «Mujeres Investigadoras». +Info
Informe anual da Comisión de Mulleres e Ciencia do
CSIC sobre a actividade científica das mulleres.
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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
Informe
SUPERA-UCM.
«Desigualdades al descubierto en la
universidad por la crisis de la covid-19.
Impacto de género en las condiciones de
trabajo, uso del tiempo y desempeño
académico en la UCM». +Info
Xénero e investigación científica na
Universidade de Vigo en tempos de covid19 +Info
Investigación posta en marcha pola Unidade de
Igualdade para analizar a fenda científica e 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.

How the pandemic is forcing women out
of the workforce, explained in a comic
+Info
Estudo «The Missing Perspectives of
Women in COVID-19 News». Fundación
Bill e MelindaGates. +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’sLinkWorldwide
e
Federación
Internacional de Planificación da Familia.

Teletraballo
e
conciliación
corresponsables en tempos de covid-19.
Unha guía de boas prácticas para as
universidades. +Info
Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a
Excelencia Universitaria (RUIGEU), xuño 2020.

Coidados en América Latina e no Caribe
en tempos de covid-19. Cara a sistemas
integrais para fornecer a resposta e a
recuperación. +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
conta na toma de futuras decisións desde unha
perspectiva de xénero.

Covid-19 e os dereitos das mulleres
vítimas/superviventes de 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
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características, afecta de maneira diferente a mulleres
e homes.

Os efectos da covid-19 sobre as mulleres
e as nenas. +Info

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

Unha análise das diferentes desigualdades estruturais
en todos os ámbitos, sexa económico, sanitario ou de
seguridade e de protección social causados pola covid19.

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.

Aviso da Concellería de Igualdade de
Vigo +Info

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.

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.

«A Universidade responde» especial
coronavirus+Info

Rede de mulleres veciñais contra os malos
tratos. +Info

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

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

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

Rúa 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.
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AXENDA
Mes de xullo:

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

31
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NOVAS DO DUVI
‘Voilà la Femme’ busca dar visibilidade ás creacións das alumnas de Belas Artes
+Info
Inspira STEAM achegou referentes de mulleres tecnólogas a 1000 nenos e nenas
de 26 colexios de Pontevedra +Info
A exposición Exxperimenta en Feminino remata en O Carballiño o seu
percorrido por institutos de Ourense e A Coruña +Info
250 expertas analizan como a covid-19 freou os avances a prol da igualdade real
+Info
Enxeñaría Informática acollerá un campamento tecnolóxico para rapazas +Info
A profesora Soledad Torres desenvolve a primeira asistencia dixital galega con
perspectiva de xénero +Info
Un observatorio de machismo dixital e un laboratorio de ideas reforzarán a
Cátedra de Feminismos 4.0 +Info
Investigación ao servicio das necesidades comunicativas das vítimas de violencia
de xénero xordas, inmigrantes e refuxiadas +Info
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NOVAS ADQUISICIÓNS BIBLIOGRÁFICAS UVIGO (Maio de
2021)
Biblioteca de Belas Artes
De mestras e mestrados : [exposición]. Pontevedra : Museo de Pontevedra, [2021].BUV Belas
Artes . BEL A1A de
Biblioteca de Pontevedra
Dez gatiñas viaxeiras. Mejuto, Eva, 1975- autor.Vigo : Xerais, 2019. BUV Bca Campus
Pontevedra. BCP 82-93 MEJU,E
A formiga destemida. Reimóndez, María, 1975- autor.Vigo : Edicións Xerais de Galicia, S.A.,
2020. BUV Bca Campus Pontevedra. BCP 82-93 REIM,M
Intempériome. Arias, Xela, 1962-2003. Vigo : Xerais, 2021. BUV Bca Campus Pontevedra. BCP
869 ARIA,X
A nai da nai da miña mamá ; A nai da nai da miña mamá. Schmidt Urzúa, Alejandra. [A Coruña]
: Hércules de Ediciones, [2014].BUV Bca Campus Pontevedra. BCP 82-93 SCHM,A book
jacket29
Nena e o mar. Esmorís, Érica, 1977-Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2015. BUV Bca Campus
Pontevedra. BCP 869 ESMO,E. bookjacket30
¡Non te amola!. Arias, Xela, 1962-2003, autor. Santiago de Compostela : Consello da Cultura
Galega, MMXXI [2021] BUV Bca Campus Pontevedra
BCP 869 ARIA,X. BUV Bca
Campus Ourense. Depósito: OUR 43343
Violencia estrutural contra as mulleres : xénero e investigación científica na Universidade de Vigo.
Gómez Suárez, Águeda, autor. Vigo : Unidade de Igualdade, Universidade de Vigo, [2021] BUV
Torrecedeira
TOR 396 GOM vio BUV Central Depósito:
CEN
PUV
1187.
CONSULTA SALA BUV Bca Campus Ourense. Depósito: OUR 42081
Biblioteca de Ourense
Ariel. Madrid : Nórdica Libros, 2020. BUV Bca Campus Ourense
CD-ROM/DISQUET

OUR N 821.134.2 /674

La cultura escrita de la clausura femenina española [Recurso electrónico]Marchant Rivera, Alicia.
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Albolote (Granada) : Comares, 2018 BUV Bca Campus Ourense. Depósito: OUR CDR 396
/716
Diario de una viajera durante la guerra. Sand, George, 1804-1876. Málaga : Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2005. BUV Bca Campus Ourense
Depósito:
OUR 49691
Docendo discimus : homenaje a la profesora Carmen Fernández Ochoa. Madrid : Universidad
Autónoma de Madrid, Departamento de Prehistoria y Arqueología, 2020. BUV Bca Campus
Ourense Depósito: OUR 55618
Georgia O'Keeffe. Herreros, María, 1983- Madrid : Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ;
Bilbao : Astiberri, 2021. BUV Bca Campus Ourense OUR C 821 /349
Historia y archivos : estudios en homenaje a Dña. Remedios Rey de las Peñas. Huelva :
Universidad de Huelva, 2020. BUV Bca Campus Ourense
OUR 930.2 /4
El jardín secreto de Virginia Woolf. Lady Desidia. Barcelona ; Madrid : Lunwerg Editores,
[2020]. BUV Bca Campus Ourense
OUR 396 /716
¡Non te amola!. Arias, Xela, 1962-2003, autor. Santiago de Compostela : Consello da Cultura
Galega, MMXXI [2021] BUV Bca Campus Pontevedra
BCP 869 ARIA,X. BUV Bca
Campus Ourense
Depósito: OUR 43343
Paying for sexin a digitalage : US and UK perspectives. Sanders, Teela, autor
London ; New York : Routledge, 2020. BUV Bca Campus Ourense OUR 396 /717
Los secretos de las brujas : una iniciación a nuestra historia y nuestros saberes
Legere, Julie. Madrid : Errata Naturae, 2020. BUV Bca Campus Ourense
OUR 39 /219
Violencia estrutural contra as mulleres : xénero e investigación científica na Universidade de Vigo.
Gómez Suárez, Águeda, autor. Vigo : Unidade de Igualdade, Universidade de Vigo, [2021] BUV
Torrecedeira TOR 396 GOM vio BUV Central
Depósito:
CEN
PUV
1187.
CONSULTA SALA BUV Bca Campus Ourense. Depósito: OUR 42081
Biblioteca Central
Aspectos estructurales y coyunturales en la crisis del empleo femenino en la etapa COVID. Olmo
Gascón, Ana Marta, autor. Albacete : Bomarzo, 2020BUV Central. CEN 349.2 OLM asp
Bárbaras! : unha achega desenfadada á menstruación para adolescentes diver*s (e non só).
Reimóndez, María, 1975- autor. Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2021. BUV Central. CEN
618 REI bar
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La brecha de las pensiones en España. Grau Pineda, Carmen, autor. Albacete : Bomarzo, 2020.
BUV Central. CEN 349.3 GRA bre
La conciliación de la vida laboral y familiar: estudio de las . Poquet Catalá, Raquel, autor. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi, 2020. BUV Central. CEN 349.2 POQ con
La estrategia europea para la igualdad de género 2020-2025: un estudio
multidisciplinary.[Albacete] : Editorial Bomarzo, noviembre 2020.BUV Central CEN 341 EST
eur
Libros álbum que desafían los estereotipos de género y el concepto de familia tradicional :
análisis. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2020 BUV Central. CEN
37.015 LIB alb
Planes de igualdad en las empresas: procedimiento de elaboración e implantación. Aragón
Gómez, Cristina, autor. Madrid: CISS-Wolters Kluwer España, 2021. BUV Central CEN 349.2
ARA pla
La prueba de la discriminación y la lesión de derechos fundamentales: (su regulación en los
proceso. Lousada Arochena, José Fernando, autor. Albacete: Bomarzo, 2021. BUV Central.
CEN 342 LOU pru
El valor de la igualdad y el derecho del trabajo. Álvarez de la Rosa, Manuel, autor. Granada:
Comares, 2021.BUV Central
CEN 349.2 ALV val
Violencia estrutural contra as mulleres : xénero e investigación científica na Universidade de Vigo.
Gómez Suárez, Águeda, autor. Vigo : Unidade de Igualdade, Universidade de Vigo, [2021] BUV
Torrecedeira
TOR 396 GOM vio BUV Central Depósito:
CEN
PUV
1187.
CONSULTA SALA BUV Bca Campus Ourense. Depósito: OUR 42081
Biblioteca de CC Económicas e Empresariais
Reencantar el mundo : el feminismo y la política de los comunes. Federici, Silvia. Madrid :
Traficantes de Sueños, 2020. BUV Económicas-Empresas
ECO 050 FED ree
Biblioteca de Filoloxía e Tradución.
A mí no me iba a pasar. Freixas, Laura, 1958- autor.[Barcelona] : Ediciones B, 2019. BUV
Filoloxía/Tradución FFT 860 FRE ami
Chicasmuertas. Almada, Selva, 1973- autor.Barcelona : Penguin Random House, 2015.BUV
Filoloxía/Tradución FFT 860(7/8) ALM chi book jacket 12
Coidadora. Marco Covelo, María, autor. Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2021. BUV
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Filoloxía/Tradución. FFT 869.9 MAR coi. BUV Bca Campus Pontevedra. BCP 869 MARC,M.
book jacket13
Contemporary galician women writers. Barbour, Catherine. Cambridge: Legenda, Modern
Humanities Research Association, 2020.BUV Filoloxía/Traducción FFT 869.9.09 BAR con
La cuestión odiosa : la mujeres en la literatura hispánica tardomedieval. Archer, Robert, 1948autor.València : Institució Alfons el Magnànim, 2011.BUV Filoloxía/Tradución FFT 860.09
ARC pro
A desvértebra. Romaní, Ana, 1962- autor. Santiago de Compostela: Chan da Pólvora, 2020.BUV
Filoloxía/Tradución. FFT 869.9 ROM des
En otras palabras: género, traducción y relaciones de poder. Madrid Universidad Nacional de
Educación a Distancia, [2020]. BUV Filoloxía/Tradución FFT 82.03 ENO pal
Girl, woman, other. Evaristo, Bernardine, 1959- autor. London: Penguin Books, 2020. BUV
Filoloxía/Tradución. FFT 820 EVA gir
Intempériome. Arias, Xela, 1962-2003.Vigo: Xerais, 2021.BUV Bca Campus Pontevedra
BCP 869 ARIA, X BUV Bca Campus Pontevedra
Depósito: BCP 869 ARIA,X caderno de
notas . BUV Bca Campus Pontevedra Depósito: BCP 869 ARIA, X. CD-Audio
Intempestiva: unha biografía (literaria) de Xela Arias. Pena Presas, Montse
Vigo: Galaxia, 2021.BUV Filoloxía/Tradución. FFT 869.9.09 PEN int
La máquina cultural: maestras, traductores y vanguardistas. Sarlo, Beatriz, 1942Ciudad Autónoma de Buenos Aires Siglo XXI editores, 2017.BUV Filoloxía/Tradución. FFT
860(7/8) SAR maq
Lengua y género. Bengoechea Bartolomé, Mercedes. Madrid: Síntesis, D.L. 2015.BUV
Filoloxía/Tradución. FFT 801:316 BEN len .book jacket64
Let us now praise Susan Sontag. Kempson, Sibyl, 1973- autor. Brooklyn, New York : 53rd State
Press, 2015. BUV Filoloxía/Tradución FFT 820(73) KEM let. book jacket 65
LGBTQ young adult fiction: a critical survey, 1970s-2010s.Town, Caren J., 1957- autor.
Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, [2017] BUV
Filoloxía/Traducción
FFT
820(73).09
TOW
lgb
VENCE
20-03-24
PR.PROX.INVESTbook jacket 66
Lingüística se escribe con A: la perspectiva de género en las ideas sobre el lenguaje. Moure,
Teresa, 1969- autor Madrid: Los libros de la catarata, [2021]BUV Filoloxía/Tradución
FFT 801 MOU lin
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Maricorners : investigaciones queer en la academia. Barcelona; Madrid : Egales, [2019] BUV
Filoloxía/Tradución FFT 159.9 MAR inv
Nora: a love story of Nora and James Joyce. O'Connor, Nuala.New York: Harper Perennial, cop.
2021.BUV Filoloxía/Tradución. FFT 820 OCO nor
Teoría feminista: de los márgenes al centro. Hooks, Bell, 1952.Madrid: Traficantes de sueños,
2020.BUV Filoloxía/Tradución FFT 396 HOO fem
Bibioteca de Torrecedeira
Violencia estrutural contra as mulleres : xénero e investigación científica na Universidade de Vigo.
Gómez Suárez, Águeda, autor. Vigo : Unidade de Igualdade, Universidade de Vigo, [2021] BUV
Torrecedeira
TOR 396 GOM vio BUV Central Depósito:
CEN
PUV
1187.
CONSULTA SALA BUV Bca Campus Ourense. Depósito: OUR 42081
Artigos de revistas e capítulos de libros
Implantación plan de igualdad : guía paso a paso de cómo implementar un plan de igualdad en
una empr.A Coruña : Colex, 2021BUV Económicas-Empresas ECO 522 IMP guibook jacket2
El valor de la igualdad y el derecho del trabajo. Álvarez de la Rosa, Manuel, autor.Granada :
Comares, 2021.BUV Central. CEN 349.2 ALV val PR.PROX.INVES.book jacket3
Planes de igualdad en las empresas : procedimiento de elaboración e implantación. Aragón
Gómez, Cristina, autor. Madrid : CISS-Wolters Kluwer España, 2021.BUV Central CEN
349.2 ARA pla VENCE 23-06-21PR.PROX.INVEST.book jacket4
Violencia y ciberviolencia de género. García Collantes, Angel. Valencia : Tirant lo Blanch, 2021.
BUV Bca Campus Ourense OUR 396 /703.book jacket3
Una cuestión de género : Ruth Bader Ginsburg o la lucha por la igualdad. Rodríguez Álvarez,
Ana.Valencia : Tirant lo Blanch, 2021.BUV Bca Campus Ourense. OUR 34 /44 book jacket4
Brecha de género y universidad : dos realidades que se retroalimentan. Albacete : Bomarzo,
2021. BUV Bca Campus Ourense. OUR 396 /704 book jacket5
Católicas de posguerra en acción: El discurso de género de Acción Católica en España y en s
Us.Pérez del Puerto, Angela. Comares, 2021.book jacket6
Protocolos de acoso laboral por razón de sexo y de género como forma de combatir la
discriminación.Valencia : Tirant lo Blanch, 2021. BUV Central
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Analysis of gender and identity issues in depression detection on de-identified speech.López
Otero, Paula.2021
The imperial women of Rome : power, gender, context. Boatwright, Mary Taliaferro, author.
New York, NY : Oxford University Press, 2021
La mujer del retrato : Concepción Arenal, vida posible de una niña pelirroja. Rodríguez, Mónica,
1969-Madrid : Nórdica Libros, 2021.BUV Central. CEN 929 ROD muj

