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SERvEIS qUE ES pRESTEN



Serveis comuns
•	 Informació	a	alumnat,	PDI,	PAS	 i	 públic	 en	general	

dels	assumptes	relacionats	amb	el	CED,	a	través	de	
telèfon,	correu	electrònic,	 fullets,	atenció	presencial,	
pàgina	web,	etc.

•	 Assessorament	 intern	 i	 extern	 sobre	 qüestions		
relacionades	 amb	 la	 igualtat	 de	 dones	 i	 homes	
(llenguatge	 no	 sexista,	 normativa	 vigent	 en	matèria	
d’igualtat,	etc.).

Serveis en relació amb la docència
•	 Organització	 i	 gestió	 de	 cursos	 de	 lliure	 elecció		

curricular,	tant	presencials	com	virtuals.

•	 Organització	 i	 gestió	 de	 cursos	 de	 postgrau	 en	
col·laboració	amb	altres	institucions.	

•	 Organització	 i	 col·laboració	 en	 cursos,	 seminaris,	
conferències,	jornades	i	congressos.

Serveis en relació amb la recerca
•	 Convocatòria	a	la	investigació	sobre	estudis	de	dones,	

de	gènere	i	feministes,	a	l’alumnat	de	doctorat	i	post-
grau	de	la	UA

•	 Realització	de	convenis	que	potencien	 l’establiment	
de	relacions	de	cooperació	científica	amb	institucions	
nacionals	i	internacionals,	entitats	i	centres.	

SERvEIS qUE ES pRESTEN



•	 Elaboració	de	projectes	de	recerca	multidisciplinària	
per	integrants	del	CED.

•	 Publicació	 de	 resultats	 d’estudis	 i	 recerca	 en	 la	
col·lecció	Lilith Jove	tant	en	format	paper	com	a	través	
de	la	web.

•	 Publicació	 i	 difusió	 de	 la	 col·lecció	 Lilith	 i	 revista	
Feminismo/s,	 tant	en	 format	paper	com	a	 través	de	
la	web.

Serveis de divulgació i sensibilització

•	 Difusió,	 a	 través	 de	 la	 pàgina	 web	 i	 del	 butlletí		
setmanal	 del	 CED,	 d’activitats,	 convocatòries	 i		
estudis	 relacionats	 amb	 qüestions	 de	 gènere	 que	
facen	universitats,	organismes	i	centres.

•	 Relacions	amb	les	diferents	institucions	(de	caràcter	
acadèmic	 o	 no)	 amb	 les	 quals	 hi	 ha	 comunitat	
d’objectius.	

•	 Subscripció	 de	 convenis	 amb	 entitats	 públiques	 i	
privades	 que	 contribuïsquen	 al	 foment	 d’accions		
relacionades	amb	la	igualtat	de	dones	i	homes.

•	 Realització	d’activitats	diverses	per	a	la	sensibilització	
a	la	comunitat	universitària	i	a	la	societat	en	general	
en	matèria	d’igualtat	de	gènere	(campanyes,	exposi-
cions).



•	 Proporcionar	atenció	i	assessorament	personalitzat	al	
moment.

•	 Donar	resposta	a	les	sol·licituds	d’assessorament	en	
un	termini	màxim	de	10	dies	hàbils.

•	 Facilitar	 la	 informació	 i	 la	 inscripció	 a	 través	 de		
formularis	electrònics	en	els	nostres	cursos	amb	un	
mes	d’antelació	com	a	mínim.	

•	 Tenir	 disponibles	 les	 certificacions	 provisionals	 del		
diploma	 sol·licitades,	 en	 un	 termini	 màxim	 d’un	 dia	
hàbil	des	del	tancament	de	les	actes.

•	 Tenir	 disponibles	 els	 diplomes	 dels	 cursos	 en	 el		
termini	d’un	mes	des	del	tancament	de	l’acta.	

•	 Facilitar	 la	 informació	 i	 la	 inscripció,	 si	 és	 el	 cas,	
en	 cursos,	 seminaris,	 conferències,	 jornades	 i		
congressos	 amb	 una	 setmana	 d’antelació	 com	 a	
mínim.

•	 Convocar	anualment	ajudes	a	la	investigació.

•	 Difusió	dels	llibres	de	la	col·lecció	Lilith Jove	a	través	
de	 la	web	del	CED	 i	en	 format	paper,	en	un	 termini	
màxim	d’un	mes	des	de	la	seua	publicació.

•	 Difusió	de	 la	col·lecció	Lilith	 i	 revista	Feminismo/s	a	
través	de	 la	web	del	CED	 i	en	 format	paper,	com	a	
màxim	un	mes	després	de	la	seua	publicació.

•	 Introducció	en	el	RUA	de	la	revista	Feminismo/s	sis	
mesos	després	de	la	seua	publicació.

•	 Elaboració	i	difusió	del	butlletí	del	CED	setmanalment.

ELS NOSTRES COMpROMISOS DE qUALITAT 



•	 Difusió	de	les	activitats	de	les	diferents	institucions	en	
la	pàgina	web	i	a	través	del	butlletí	setmanal.

•	 Atendre	les	sol·licituds	de	les	exposicions	del	CED	en	
el	termini	màxim	de	3	dies	hàbils.

•	 Atendre	consultes	electròniques	en	el	termini	màxim	
de	2	dies	hàbils	des	de	la	seua	recepció.

•	 Atendre	queixes	i	suggeriments	en	el	termini	de	2	dies	
hàbils.

•	 Respostes	donades	en	el	termini	establit.

•	 Percentatge	de	formularis	electrònics	disponibles	en	
la	pàgina	web	un	mes	abans	de	que	comence	el	curs.

•	 Percentatge	de	certificats	provisionals	del	diploma	re-
alitzats	en	el	termini	establit.	

•	 Percentatge	de	diplomes	a	disposició	de	l’alumnat	en	
el	termini	establit.	

•	 Percentatge	de	cursos,	seminaris,	conferències,	 jor-
nades	i	congressos	publicitats		en	el	termini	establit.

•	 Compliment	del	termini	de	difusió	de	la	col·lecció	Lilith	
Jove

•	 Compliment	del	termini	de	publicació	de	la	col·lecció	
Lilith	i	revista	Feminismo/s.

•	 Compliment	 del	 termini	 d’introducció	 en	 el	 RUA	 de	

INDICADORS pER AL SEGUIMENT 



col·lecció	Lilith	i	revista	Feminismo/s.

•	 Percentatge	de	butlletins	del	CED	publicats	en	el	ter-
mini	establit.

•	 Percentatge	de	sol·licituds	de	les	exposicions		ateses	
en	termini.

•	 Percentatge	de	consultes	electròniques	ateses	en	el	
termini	establit.

•	 Percentatge	de	queixes	i	suggeriments	ateses	en	els	
terminis	establits.

•	 Índex	de	satisfacció.	

•	 Pots	col·laborar	en	este	procés	de	millora:

•	 Contestant	les	enquestes	de	satisfacció.

•	 A	través	de	la	bústia	de	comentaris	i	suggeriments	
de	la	web	del	nostre	Centre.

•	 Comunicant-nos	 les	 opinions	 i	 queixes	 per	 via		
telefònica,	 electrònica	 o	 postal,	 dirigides	 a	 les		
direccions	que	figuren	en	esta	carta	de	serveis.

FORMES DE COL·LABORACIÓ I pARTICIpACIÓ



ADRECES I HORARI

Horari d’atenció al públic:
De	dilluns	a	divendres	de	9	a	14	hores
Vesprades:	consultar	la	pàgina	web

Informació:
Centre d’Estudis sobre la Dona

Aulari	II,	1a	planta
Carretera	d’Alacant-San	Vicent,	s/n
03690	Sant	Vicent	del	Raspeig

	
Telèfon:	+34	965	90	94	15
Fax:	+34	965	90	98	03

cem@ua.es
http://web.ua.es/va/cem/

http://www.ua.es
http://web.ua.es/es/cem/

