
V  CURSO  DE  VERÁN  “MERCADO  DE 
TRABALLO  E  MULLER:  UN  CAMIÑO  POR 
PERCORRER”
 Datas de celebración: do 29 de xuño ao 3 de xullo

Organizan:  Oficina  para  a  Igualdade  de  Xénero  e 
Escolas Universitarias de Relacións Laborais de Ferrol 
e A Coruña

Lugar de celebración: simultaneamente  nas escolas 
universitarias  de  Relacións  Laborais  de  Ferrol  e  A 
Coruña,  excepto  a  inauguración,  que  terá  lugar  na 
Coruña, e o peche, que terá lugar en Ferrol no salón de 
actos do Vicerreitorado.

As sesións celebraranse no salón de actos da Escola de 
Relación Laborais.

 Día 29 de xuño
Inauguración conxunta na Coruña por parte das dúas 
Escolas de Relacións Laborais da Coruña e Ferrol, coa 
presenza do vicerreitor de Cultura e Comunicación, un 
representante da Deputación da Coruña, a directora da 
Oficina  para  a  Igualdade  de  Xénero,   as  dúas 
secretarias  do  curso,  e  a  presidenta  do  Consello 
Consultivo de Galicia.

09:00  h  Un  autobús  da  organización  recollerá  aos 
asistentes para a inauguración en A Coruña na Escola 
de Relacións Laborais de Ferrol

10:00 h  Indicadores laborais  básicos  da situación da 
muller en España

Enrique Gastón Sanz, director do Mestrado de Estudos 
Sociais Aplicados da Universidade de Zaragoza

11:15 h Situación laboral da muller en Galicia

Marisa Peña Cebreiro, secretaria do Consello Galego 
de Relacións Laborais

12:15 h PAUSA-CAFÉ

12:30  a  14:00  h  Mesa  redonda:  A  igualdade  de 
mulleres  e  homes  no  ámbito  laboral  en  España  e 

Alemaña

Alberto Arufe  Varela,  profesor  titular  de Dereito  do 
Traballo e da Seguridade Social da UDC
Jesús  Martínez  Girón,  catedrático  de  Dereito  do 
Traballo e da Seguridade Social da UDC

Día 30 de xuño
Conferencia e obradoiro

10:00 h Muller e inmigración

Pilar Millor Arias, profesora colaboradora de Dereito 
do Traballo e da Seguridade Social da UDC

11:00 h PAUSA-CAFÉ

11:15 a 14:00 h Obradoiro:  Impronta  do traballo  da 
muller inmigrante en Galicia

Asunción  López  Arranz,  profesora  colaboradora  de 
Dereito do Traballo e da Seguridade Social da UDC 

 

Día 1 de xullo
Conferencia e obradoiro

10:00  h  A  Inspección  de  Traballo  e  os  planos  de 
igualdade

Óscar  Bujalance  Blancas,  inspector  de  Traballo 
especializado en planos de igualdade

11:00 h PAUSA-CAFÉ

11:15  a  14:00  h  Obradoiro:  Leccións  aprendidas  na 
avaliación de políticas de igualdade no ámbito laboral 
en España e caso práctico sobre unha ferramenta chave 
no ámbito empresarial: os planos de igualdade

Myriam Pérez Andrada, ECOTEC

 

Día 2 de xullo
Conferencia e obradoiro

10:00 h A muller no medio urbano e agrario

Carme Adán Villamarín,  deputada no Parlamento de 
Galicia

11:00 h PAUSA-CAFÉ

11:15 a 14:00 h Obradoiro:  Integración da muller no 
mundo laboral urbano e no mundo laboral agrario

Carme Adán Villamarín,  deputada no Parlamento de 
Galicia

Día 3 de xullo
Clausura  conxunta  en  Ferrol  das  dúas  Escolas 
Universitarias  de  Relacións  Laborais  da  Coruña  e 
Ferrol

10:00  a  11:30  h  Conclusións  dos  tres  obradoiros  a 
cargo dunha persoa representante de cada obradoiro

12:00 h: PAUSA-CAFÉ

12:15 a 14:00 h: Conferencia de clausura: A muller no 
século XXI e o oficio do matrimonio

Ana  Porto  Castro,  profesora  titular  de  Ciencias  da 
Educación  da  Universidade  de  Santiago  de 
Compostela.

14:00  h  Peche  por  parte  dos  directores  das  Escolas 
Universitarias de Relacións Laborais e das secretarias 
do curso

 

Viño de honra en Ferrol

 



Presentación e obxectivos
O  V  Curso  de  Verán  sobre  Políticas  de  Igualdade 
“Mercado  de  traballo  e  muller:  un  camiño  por 
percorrermos” é froito da colaboración entre a Oficina 
para a Igualdade de Xénero e as escolas universitarias 
de Relacións Laborais da Coruña e Ferrol.  Conta co 
financiamento da Deputación da Coruña e o apoio da 
Universidade da Coruña.

Pretende introducir a temática da presenza da muller 
no mercado de traballo tanto dende unha perspectiva 
teórica  como práctica  (por  medio  de  obradoiros).  O 
carácter  práctico  deste  curso  é  primordial,  xa  que 
consideramos que a mellor forma que teñen os e as 
asistentes de aproveitaren o curso é involucrándose a 
este nivel.

Destinatarios
Toda a comunidade universitaria e o público en xeral, 
mais  en  particular  o  curso  está  orientado  ao 
estudantado  das  escolas  universitarias  de  Relacións 
Laborais e das facultades de Dereito e Socioloxía, así 
como aos profesionais destas titulacións e doutras que 
tiveren relación co mercado laboral  e  a situación da 
muller, persoal da administración local e membros de 
sindicatos que quixeren introducirse nesta temática.

Dirección e secretarías
Directora: Patricia  Faraldo  Cabana,  directora  da 
Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC

Secretarias:  Asunción  López  Arranz,  profesora 
colaboradora da EU de Relacións Laborais de Ferrol, e 
Cristina Faraldo Cabana, secretaria e profesora da EU 
de Relacións Laborais da Coruña

Inscrición
O impreso de inscrición pode recollerse persoalmente 
na  Oficina  de  Cursos  e  Congresos  (Casa  do  Lagar, 
campus  de  Elviña),  ou  ben  ser  recibido  por  correo 
postal  após solicitalo ben chamando ao teléfono 981 
167 000 ext. 1963, ou enviando un correo electrónico 
ao enderezo occ@udc.es.

Cotas de inscrición
Alumnado  e  persoal  da  UDC,  persoas  en  paro:  30 
euros

Resto dos participantes: 50 euros

 Prazo de inscrición: do 8 ao 22 de xuño

Información
www.udc.es/congresos/pi

información: 981 167 000 ext. 2388

 (de 10:30 a 13:30 h)

oficina.igualdade@udc.es

sdrellab@cdf.udc.es

981 337 400 ext. 3577

Diploma e crédito de libre configuración
Entregaráselles  un  diploma  acreditativo  a  todas  as 
persoas  participantes  que  asistiren  á  totalidade  das 
sesións, así como certificado para a convalidación dun 
crédito de libre configuración.

 

FERROL

Oficina para a Igualdade de Xénero
Escola Universitaria de Relacións Laborais

29 de Xuño
ao 3 de Xullo
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