
Les investigadores de l’equip Pastwomen som 
conscients de la necessitat de visibilitzar les activitats 
de les dones en les societats històriques i de contri-
buir a la creació d’una identitat humana no excloent 
del gènere a través de l’educació. Per això proposem 
aquestes Jornades per reflexionar sobre la rellevància 
de les dones en la socialització i com a agents actives 
del desenvolupament de les diferents societats del 
passat en accions, algunes invisibles, i totes quotidianes.
Els nostres objectius són:

- Crear debats científics de nivell internacional per 
generar discursos i representacions més inclusives

- Avaluar, al costat dels artífexs de la creació gràfica i les 
investigacions i pràctiques educatives, la inclusió de la 
diversitat en la representació del passat

- Reunir els agents que intervenen al llarg del 
procés d’investigació, creació de discursos de divulgació 
científica i educació formal i informal

- Generar un fòrum de debat públic en què puguen 
intervenir tant els agents implicats en la investigació, 
creació i desenvolupament dels discursos museístics, 
com el professorat, estudiantat i personal tècnic 
vinculats a aquestes àrees de coneixement.

SESSIONS
DIA 11- Edifici del Màster en Professor/a de 
Secundària. Universitat de València. 

SeSSió 1: educació patrimonial i 
coeducació
Coordina: Paula Jardón Giner. Universitat de València.

9:00h.- Benvinguda director del Màster en 
professor/a de Secundària Xose Manuel Souto,

9’30h.- “Educació patrimonial inclusiva: reflexions des 
de la pràctica”

Ponents: Laura Fortea Cervera i Eva Ripollés 
Adelantado. Unitat de difusió, didàctica i exposicions. 
Museu de Prehistòria de València.

10:00h.- “Ceguesa de gènere en l’ensenyament-
aprenentatge de la història escolar: causes, 
conseqüències i propostes de millora”.
Ponent: Antonia García Luque. Universitat de Jaén.

10’30h.- “Infància, imatges i accions. Rols de gènere 
en les activitats educatives en conjunts arqueològics”.
Ponents: Paloma González Marcén; Clara Masriera 
Esquerra i Maria Cacheda Pérez. CEPAP. Universitat 
Autònoma de Barcelona.

11:00h.- Pausa-Café

11’30.- “La percepció de les imatges de 
reconstrucció històrica en educació primària.”
Ponent: Cristina Albero Rizo. Màster en didàctiques 
específiques. Universitat de València.

12:00h.- “La utilització del projecte Pastwomen en 
l’ensenyament secundari.”
Ponent: Carlos Fuster García. Professor d’Educació 
Secundària i Professor associat de la Universitat de 
València.

12:30.- “El treball de les dones des de l’Arqueologia”.

Ponent: Consuelo Mata Parreño. Universitat de 
València.

13:00h.- Acte Laura Luelmo in memoriam: Activitat 
en l’exterior de l’edifici de Montolivet en coordinació 
amb l’alumnat de Dibuix del Màster en Professor/a 
de Secundària. Amparo Alonso. Departament de 
didàctica de l’expressió musical, plàstica i corporal. 
IUCIE Universitat de València. Institut de Creativitat i 
Innovacions educatives.

SeSSió 2: muSeuS i patrimoni 
arqueolÒgic
Coordina: Paloma González Marcén. Universitat 
Autònoma de Barcelona.

16’30h.- “El discurs gràfic del Museu de Prehistòria 
de València”.
Ponents: Francisco Chiner Vives (Unitat de difusió, 
didàctica i exposicions. Museu de Prehistòria de 
València) i Vanesa Mora Casanova (Il·lustradora 
independent).

17:00h.- “Il·lustració arqueològica: canviant discursos”.
Ponents: Iñaki Diéguez Uribeondo, Esperanza Martín 
i Sara Mª Pastrana. Associació d’il·lustradors i 
il·lustradores d’arqueologia.

17’30h.- “Museus inclusius”
Ponent: Francisca Hornos Mata. Directora del Museu 
de Jaén.

18:00h.- Pausa- café 

18’30h.- “Dones iberes work in progress: noves 
experiències de transferència”.
Ponents: Ana B. Herranz Sánchez, Carmen Rísquez 
Cuenca, Carmen Rueda Galà i Francisca Hornos 
Mata. Institut Universitari d’Arqueologia Ibèrica. 
Universitat de Jaén i Museu de Jaén.

19:00h.- “Altres rostres en la guerra. Cap a una lectura 
més social des de l’arqueologia del conflicte: el cas de 
Baecula”.

Ponents: Carmen Rueda Galà i Juan P. Bellón Ruíz. 
Institut Universitari d’Arqueologia Ibèrica. Universitat 
de Jaén.



DIA 12- Museu de Prehistòria de València. Centre 
Museístic La Beneficència.

SeSSió 3: leS doneS com a 
garantS del creicXiment delS 
grupS del paSSat: maternitatS, 
cureS i SocialitZació.
Coordina: Begoña Soler Mayor. Museu de 
Prehistòria de València.

9:00h.- Benvinguda de la Directora del Museu de 
Prehistòria Mª Jesús de Pedro Michó

9’30h.- “Reciprocitat i prosocialitat en les societats 
caçadores-recol·lectores-pescadores de la 
Prehistòria”.
Ponent: J. Emili Aura Tortosa. Universitat de 
València

10:00h.-”Cossos de dones: estereotips sobre la 
maternitat en la Prehistòria”.
Ponent: Margarita Sánchez Romero. Universitat de 
Granada.

10’30h.- “Bioarqueología de la cura: lactància i 
alimentació infantil en poblacions prehistòriques a 
través dels isòtops estables”.
Ponent: Marta Diaz-Zorita Bonilla.- Institut für 
Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des 
Mittelalters, Universidad de Tübingen.

11:00h.- “Més enllà de la vida: la dimensió simbòlica 
de les pràctiques alimentàries en el poblat de 
Peñalosa (Baños de l’Alzina, Jaén)”.
Ponents: Eva Alarcón García i Alejandra García 
García. Universitat de Granada.

11:30h.- Pausa-Café.

12:00h.- “La maternitat i la infància en el Bronze 
Final i l’Edat del Ferro des de la osteoarqueologia”.
Ponent: Mª Paz de Miguel Ibáñez. Universitat 
d’Alacant.

12’30h.- Clausura pel Diputat de l’Àrea de Cultura 
Xavier Rius i Torres i la Diputada de Diversitat, 
Comarques i Mobilitat Dolors Gimeno.

Museu de Prehistòria de València
Centre Museístic La Beneficència

Carrer de la Corona, 36
46003 València

www.museuprehistoriavalencia.es

Edifici del Màster en Professor/a 
de Secundària. Universitat de València. 

Calle Alcalde Reig, 8
46006 València
www.uv.es/icie 

Més info: www.pastwomen.net
96 388 36 26

Entrada lliure i gratuïta fins a 
completar l’aforament


