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Acte institucional
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v.es/index.php/222
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https://encuestas.uv.es/index.php/222615?lang=ca


Activitats al 
voltant del 8M

3 i 4 de març
Dansa en La Nau: Mama

Per Lola Boreal. Idea: Noelia Arcos. Interpretació i coreografia:
Noelia Arcos, Marta García i Helena Gómez.

Mama és una peça de dansa interdisciplinària, creada per
quatre artistes valencianes per a ser representada al carrer i en
espais no convencionals.

Inspirades en l’experiència del càncer de mama de la mare
de Noelia (una de les creadores) i, mitjançant la mama com a
símbol icònic i representatiu de la feminitat, es desenvolupa tot
l’imaginari d’aquesta proposta escènica.

Partint de la mama en sí mateixa, la peça aborda les
temàtiques següents: la relació materna filial, la censura i el cos
malalt. Tot això des de les experiències i vivències del cos
femení de les intèrprets, amb un llenguatge subjectiu, personal
i visceral.

Entrades: https://www.latenda.es/es/events

https://www.latenda.es/es/events


Activitats al 
voltant del 8M

Girls4STEM

Sessió de Formació al Professorat i presentació del 
projecte Girls4STEM
4/03/2021 17:30
Online

Professional: Charla Professional Marta Macho -
11/03/2021 17:30
Marta Talavera - Esther Sánchez - María José (Marisé) 
Gálvez - Rosana López 

Online

Inscripcions: http://www.girls4stem.es/#/principal



Activitats al 
voltant del 8M

Campus de 
Burjassot

4/3/21 12,30h
La Facultat de Física per a celebrar el 8M dedica una de 
les seues xerrades del Cicle de Conferències a dona i 
ciència. 
La xerrada "Perspectiva de Gènere en la docència 
universitària de la física" per Sònia Estradé, professora de la 
UB

8/3/21 
El ADR de la Facultat de Química ha organitzat con altres 
anys, una foto de grup així com alguna conferencia 
relacionada 
amb el I+D i les eixides professionals

9/3/21 Sala Darwin
Jornades sobre dona i ciència, ‘Físiques Nuclears i de 
Partícules: Passat, Present i Futur’

12/3/21 9,30 – 13,30  h
“V Jornada Dona i Ciència: Ciència i Conciliació: 
Problemes i Ferramentes”  
Projecte “Recordant Lise Meitner”



Activitats al 
voltant del 8M

Facultat 
d’Economia

Dia 10 de març de 2021
 Lliurament del VIII Premi d'Igualtat de la “Experiències 

d´Igualtat en temps de confinament“. 
 Intervenció dels guanyadors.

 Lliurament del Premi III Concurs de publicacions sobre 
gènere en la Facultat d´Economia.
 Conferència a càrrec de la persona o equip del 

treball guanyador.
 Foto del Dia Internacional de les Dones. 

Finals de març o principis d'abril (pendent data definitiva) 
 Taula redona “El teletreball i la conciliació: és una arma 

de doble tall?”



Activitats al 
voltant del 8M

Facultat 
d’Infermeria

 Concurs de Cartells  

 Càpsules audiovisuals sobre el dret a la salut de 
les treballadores de la llar i de la cura" 



Activitats al 
voltant del 8M

Facultat de 
Geografia i 
Història



Activitats al 
voltant del 8M

Llibreria de la 
Universitat-
Publicacions 
de la 
Universitat de 
València

Aparadors dedicats a les dones i al feminisme

Els aparadors de la llibreria exposaran aquells llibres 
on les dones son protagonistes, en diversos àmbits i matèries, 
així com aquelles obres centrades en el feminisme.



Facultat de 

Geografia i Història

Dilluns, 8 de març

1. Emisió del video “Manifiesto por la Igualdad en Museos y

Centros de Arte”, creat pel MACVAC. La Facultat de Geografia

i Història de la Universitat de València es suma a l’emisió del

manifest per iniciativa del prof. Alejandro Villar Torres,

Departament Historia de l’Art.

2. La Facultat de Geografia i Història es suma a la vigilia contra els

feminicidis en col·laboració amb la Universidad Federal Grande

Sur. De Brasil Tindrà una durada de 24 hores. Entre les 13 i les 14

hores farem lectura de noms de dones assassinades amb les

artistes Mau Monleón i Manola Roig.

3. Seminari Universitari: Esgrima Històric Femení: origen i evolució.

Memòria històrica d’un esport amb perspectiva de gènere. De

16 a 20 hores;

https://eu.bbcollab.com/guest/0665cfbda8c3460794b5a9c36b

8d7040

Dijous, 11 de març

Centre Cultural La Nau-Universitat de València

18:00-19:00 hores: Exhibició d’Esgrima Històrica i Escènica Femenina 

Rosa Nicolás i Laura Pérez Aguado 

19:00-20:00 hores: Exhibició d’Esgrima Esportiva Cristina de Vargas i 

Laura Ruiz

DE FORMA CONTINUA, PERO AQUEST ANY NOMÉS PER XARXES 

SOCIALS, EL TRADICIONAL: #Dones i Arqueologia 2021

https://eu.bbcollab.com/guest/0665cfbda8c3460794b5a9c36b8d7040


Facultat de Dret

- Enregistrament de vídeo musical amb coreografia dissenyada per a la Facultat de 

Dret, sobre la lluita per la igualtat de les dones en el món laboral, en el context de 

l'III Fòrum d'Ocupació i XII Jornada d'Eixides Professionals de la Facultat de Dret:

https://www.youtube.com/watch?v=brfhxvoyexk&feature=emb_logo

- Mesa específica sobre “Dona, societat i mercat laboral”, amb perspectiva de 

gènere, en l'III Fòrum d'Ocupació i XII Jornada d'Eixides Professionals de la Facultat

de Dret (16 de febrer de 2021). Enregistrament accessible en: 

https://www.uv.es/uvweb/derecho/ca/facultat/ocupa/forum-ocupacio-2021-

1286178713994.html

- II Edició de la Campanya en xarxes socials i pàgina web titulada: 8 DE MARÇ: 

VEURE-HO DES DELS ULLS D'ELLES (EL FILTRE DE LA IGUALTAT). S'ha dissenyat una 

bateria d'imatges de dones destacades acompanyades d'una frase de 

cadascuna d'elles que posa en valor la igualtat i les aportacions de les dones a la 

societat. Es difondran en xarxes socials a partir del dia 8 de març i durant tot el mes.

- Ponència impartida pel prof. Fernando Fita Ortega sobre la Docència amb

perspectiva de gènere. Publicació del vídeo en obert, a partir del 8 de març, com a 

novetat destacada en la pàgina web de la Facultat de Dret.



Facultat de Dret 

(2)

- Seminari 8M: Explorant el feminisme per al 99%. Dilluns, 8 de març, 16:30h. En el 

marc del programa de Seminaris virtuals del Màster en Drets Humans, Democràcia i 

Justícia Internacional i a càrrec de Ruth Mestre, professora titular del Departament

de Filosofia del Dret. 

Podeu seguir la videoconferència ací

- WEBINAR: EL FEMINISME EN LA CRUÏLLA. 

Conferència inaugural: Directora General de Diversitat Sexual i Drets

LGTBI. 

-Mesa 1: Els reptes de la Llei Trans: autodeterminació i despatologización

-Mesa 2: La llei “sol si és si”: el consentiment de nou a debat

Es celebrarà a la fi de març. Data concreta per determinar.



Facultat de 

Ciències Socials



Biblioteca 

Històrica

Microexposició sobre dones impressores valencianes, amb dos objectius principals: per una banda, 

donar visibilitat al paper clau que van tindre en el desenvolupament de la impremta valenciana i,

d’una altra, difondre el patrimoni bibliogràfic que conservem.

La mostra Tinta invisible: impressores valencianes a la col·lecció de la Biblioteca Històrica,

es podrà veure una interessant selecció d’obres que foren produïdes en les millors impremtes

valencianes des del segle XVI al XIX.



Facultat de 
Magisteri

Mes de març per la igualtat

Amb motiu del dia internacional de la dóna la Facultat de Magisteri
celebra el mes de març per la igualtat amb una proposta d'activitats per a 
visualitzar el paper de la dona i la seva contribució en la societat.

Divendres, 12 de març de 9.30-11.00 h. Es mostrará la visió de les dónes en 
l’àmbi rural amb la presentació del documental “Dones de l’horta” 
coordinat per Amparo Hurtado i Luís Roca (UV) i una xarra-col·loqui a 
càrrec de la Dra. Helena Rausell Guillot. Es transmetrà en streaming amb
BBC en el següent
enllaç https://eu.bbcollab.com/guest/6d271e5ecdcf4501acac067efd275e
e0

Dimarts 23 de març de 17.30-19.30 h. Es mostrará una col·lecció de contes
i còmics dirigits a l'aula de primària i secundària per a visualitzar el paper
de les dones en l'àmbit científic i la seva contribució al desenvolupament
de les societats. La presentació estarà a càrrec de les 
autores Dámaris Sanchis Reig i Tayra Lanuza. Es transmetrà
en streaming amb BBC en el següent
enllaç https://eu.bbcollab.com/guest/4735748aacff485a85118e3aa6469a8
8

A més, al Campus d'Ontinyent es podran visitar durant el mes de març
dues exposicions: "L'Horta en femení: històries de vida" i els treballs realitzats
per l'alumnat de Unisocietat sobre les dones i els premis Nobel.

Des de la Facultat de Magisteri apostem per una societat més equitativa i 
integradora que afavoreixi el desenvolupament humà sostenible.

https://eu.bbcollab.com/guest/6d271e5ecdcf4501acac067efd275ee0
https://eu.bbcollab.com/guest/4735748aacff485a85118e3aa6469a88


Facultat de 
Fisioteràpia



Facultat de 
Fisioteràpia



Facultat de 
Fisioteràpia
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