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27 de febrer / 1 de març 2012

II Seminari: “Igualtat, Comunicació i Imatge corporativa”

Vicerectorat de Cultura, Planificació i Igualtat ·
Delegació d'Estudiants · Ser vei d'In formació i Dinamitz ació



Dilluns, 27 de febrer

CONFERÈNCIA D'INAUGURACIÓ

A càrrec de Carmen Alario, representant de NOMBRA (Comisión Asesora sobre Lenguaje del Instituto
de la Mujer). Profesora Titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valladolid.

Presenta i modera: Carmen Tomás, directora de la Unitat d'Igualtat.

16:00 hores · Saló de Graus · Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Dijous, 1 de març

CONFERÈNCIA DE CLOENDA

A càrrec d'Eulàlia Lledó, representant de NOMBRA. Doctora en fi lologia romànica per la UB ,
professora de secundària i col·laboradora amb diferents universitats, així com el Centre Superior
d'Investigacions Científiques (CSIC) en investigació dels biaixos sexistes de la literatura i de la llengua,
i també a la seua repercussió en l'ensenyament.

Presenta i modera: Carmen Tomás, directora de la Unitat d'Igualtat.

taller de comunicació no sexistaconferències
Dilluns, 5 de març  

Dirigit a: P eriodistes, personal de g abinet de pr emsa, PUV, TAU, publicacions de la
Universitat, web, marquèting, audiovisuals…

En la sessió s'abordaran, entre altres qüestions, els estereotips del gènere en els documents escrits
i les estratègies per a combatre'ls. Es posarà especial èmfasi en el treball de producció de textos
escrits institucionals i la necessitat de cuidar-hi el llenguatge inclusiu.

De 10:00 a 13:00 hores · Sala de Juntes · Fac. de Filologia, Traducció i Comunicació

Dijous, 1 de març

Dirigit a: Personal d'administració i serveis (PAS) de la Universitat.

Considerem que la transversalitat de les polítiques d'igualtat, fa necessari que cada servei compte
amb un mínim personal format, encara que siga a nivell bàsic. Aquesta formació és fonamental
amb vista a iniciar un treball de "normativització" i "normalització" dels documents administratius
de la Universitat, des del punt de vista del llenguatge no sexista.

De 10:00 a 13:00 hores · Sala de Juntes · Fac. de Filologia, Traducció i Comunicació

Els tallers són a càrrec d'Eulàlia Lledó i Rosa Solbes. 
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Inauguració: Esteban Morcillo, rector de la UVEG; Celia Ortega, directora de la Direcció General de Família
i Dona; Mercedes Quilis, vicedegana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

16:00 hores · Saló de Graus · Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació taller de llenguatge no sexista
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