diumenge, 26 de gener de 2020

Col·lecció 'Genuïnes' del Centre Dolors Piera
Els quadríptics de la col·lecció Genuïnes adrecen aspectes
d'Igualtat de Gènere i accions de la UdL en aquest tema
Descaregar imatge

Col·lecció de quadríptics editats pel Centre Dolors Piera
que informen sobre diferents aspectes de la Igualtat de
Gènere i sobre les accions de la Universitat de Lleida al
voltant d'aquest tema, amb il·lustracions de Txell Tehàs [
http://txelltehas.com/ ].

1. Del passat al futur de les Dones (1.200KB arxiu
PDF). [

Per anar al web de la publicació Genuïnes
del Centre Dolors Piera, pitgeu aquí.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

https://www.dropbox.com/s/gh73pztswwn3ro4/1_efemerides_catala.pdf?dl=0 ]
Centre Dolors Piera (825KB arxiu PDF) [
https://www.dropbox.com/s/i0lgr69hf0p7cmy/2_cdp_catala.pdf?dl=0 ].
Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la UdL (874KB arxiu PDF). [
https://www.dropbox.com/s/c13veyhrxwr2zkx/3_pladigualtat_catala.pdf?dl=0 ]
Violència masclista en l'àmbit de la parella (747KB arxiu PDF). [
https://www.dropbox.com/s/rg9y2k67aqpz2b5/4_violencia_catala.pdf?dl=0 ]
Llenguatge i comunicació no sexistes (835KB arxiu PDF) [
https://www.dropbox.com/s/z4ylt8bmggn69y2/5_llenguatge_catala_web.pdf?dl=0 ]
La salut de les dones (855KB arxiu PDF) [
https://www.dropbox.com/s/tyskq2i0njjadnh/6_salut_catala.pdf?dl=0 ]
La violència de gènere en l'àmbit laboral i/o acadèmic (546KB arxiu PDF) [
https://www.dropbox.com/s/m0rt4zfuf2zlvbk/7_assetjament_catala.pdf?dl=0 ]

8. Creences de l'alumnat de la UdL sobre la violència de gènere (384KB arxiu PDF) [
https://www.dropbox.com/s/6z2noujqgu5wgch/8_creences_catala.pdf?dl=0 ]
9. Reglament d’actuació en cas de violència de gènere per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de
gènere a la UdL (1.372KB arxiu PDF) [
https://www.dropbox.com/s/inqhjy035zitj4p/9_reglament_catala.pdf?dl=0 ]
10. Fes un click! A la xarxa sense risc. Guia pràctica per connectar-te a la xarxa de forma segura... i que no
t'enredin (1019KB arxiu PDF) [
https://www.dropbox.com/s/9tuvs0klq13rcr2/10_genuines_xarxes_socials_catala.pdf?dl=0 ]
11. Igualtat retributiva entre homes i dones (701KB arxiu PDF) [
https://www.dropbox.com/s/3818rl4oruuziwh/11_igualtat_retributiva_catala.pdf?dl=0 ]
12. Centre Dolors Piera. 10 anys (937KB arxiu PDF) [
https://www.dropbox.com/s/xesuytdh13bu0c4/12_cdp_10anys_catala.pdf?dl=0 ]
13. Dones i ocupació en igualtat de condicions ( 472KB arxiu PDF) [
https://www.dropbox.com/s/e58k85bkpr4q6v8/13_ocupacio_catala.pdf?dl=0 ]
14. Guia de recursos [ https://www.dropbox.com/s/1qcfejvtgx7z696/14_guia_catala.pdf?dl=0 ]de prevenció i
atenció [ https://www.dropbox.com/s/1qcfejvtgx7z696/14_guia_catala.pdf?dl=0 ]de la violència masclista
[ https://www.dropbox.com/s/1qcfejvtgx7z696/14_guia_catala.pdf?dl=0 ]per a la coordinació [
https://www.dropbox.com/s/1qcfejvtgx7z696/14_guia_catala.pdf?dl=0 ]de la UdL [
https://www.dropbox.com/s/1qcfejvtgx7z696/14_guia_catala.pdf?dl=0 ]amb altres institucions (428KB
arxiu PDF) [ https://www.dropbox.com/s/1qcfejvtgx7z696/14_guia_catala.pdf?dl=0 ]
15. 10 anys de Polítiques d'Igualtat (318 KB arxiu PDF) [
https://www.dropbox.com/s/r639ftoypz74nzt/15_10anys_politiques_igualtat.pdf?dl=0 ]
16. De la conciliació a la corresponsabilitat [
https://www.dropbox.com/s/nwc4amojfchwxst/16_corresponsabilitat_cat.pdf?dl=0 ]
17. Guia coeducativa. Per una educació en igualtat de gènere i no discriminació [
https://www.dropbox.com/s/9mzoywts7mg5t3q/17_coeducacio_catala_web.pdf?dl=0 ]
18. Violència de gènere i treball [
http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/Genuines/geniones_18_violencia_genere_treball_cat.pdf ]

