
CURS 2014-15

Assignatura Títol de la conferencia Conferenciant

Historia del treball i gènere
Trabajo de las mujeres en el mundo gremial. Mujeres y los gremios sederos de Barcelona, 

1770-1820". 
Yoshiko Yamamichi

Historia del treball i gènere
Las mujeres en el mundo de los negocios. Copartícipes, socias, propietarias y mánagers 

(siglos XIX-XX).
Juan José Romero

Història de les dones Les polítiques socials del franquisme i les dones. Carme Molinero Ruiz

Lleguatge, gènere i mitjans de 

comunicació
El discreto encanto de la androgínia. Identidad de genero en la publicidad de moda”. Patricia Soley Beltran

Dones i espais Constructores de ciutat. Isabel Segura Soriano

Anàlisi feminista del dret La gestació per substitució Francesca Puigpelat Martí

Metodologia de recerca feminista Introdución al análisis estadístico básico por ordenador. Jordi Bonet i Martí

Historia dels feminismes “Con armas contra Franco. Mujeres guerrilleras en la España de posguerra” Mercedes Yusta Rodrigo

Lleguatge, gènere i mitjans de 

comunicació
Nedar, de Carla Subirana Carla Subirana Jiménez

Violències patriarcals Idees sobre l'amor a l'adolescència Aurora Leal García

Violències patriarcals Relacions afectives de parella Aurora Leal García

Desigualtats globalització i gènere Informalització del mercat de Treball i Gènere Lourdes Benería Farré

Deconstrucció de la psicopatologia, 

gènere i poder
Biaxos de gènere  en la salut mental de les dones. Carme Valls Llobet

Anàlisi feminista del discurs en la 

ciència i la cultura

Interseccionalidades: Qué tienen que ver la raza con las clases, el género, el sexo, las 

sexualidades
Verena Stölcke

Anàlisi feminista del discurs en la 

ciència i la cultura
Homo Clonicus. El desafío de las naturalizaciones Verena Stölcke

Construcció de cossos Mujeres artificiales en la literatura y el cine Teresa López-Pellisa

Construcció de cossos
El testimonio de las masculinidades disidentes: Una aproximación desde la literatura 

comparada y el derecho
Diego Falconi
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