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Objectius de l´assignatura: 
 

• Estudiar la consideració política, social i laboral de la dona durant la dictadura 
franquista. 

• Analitzar les limitacions jurídiques imposades a les dones des de finals dels 
anys trenta i durant tota la dècada dels anys quaranta. 

• Avaluar la diferència de tracte entre les dones d´esquerres i les dones del 
nacionalsindicalisme. 

• Comprovar els canvis legislatius a partir dels anys 60. 
 
 

Competències a desenvolupar:
 

• Capacitat crítica per la recuperació de la memòria històrica des de la 
perspectiva de gènere. 

• Contextualització dels esdeveniments.  
 
Programa curs 2006-2007: La dona al régim franquista 
 

1. Característiques generals del règim polític franquista.  
2. De la II República al Fuero del Trabajo. Les barreres a l´activitat laboral 

femenina. 
3. La imposició del Servicio Social. La influència feixista. El Auxilio Social. 
4. Les dones d´esquerres. La Prisión de Ventas. Les dones a les presons 

franquistes.  
5. Diferents mesures per regular l´atur femení en la postguerra. 
6. La inscripció de les dones en les Oficines de col·locació. Drets i preferències. 

Sancions a les empreses. 
7. La Sección Femenina. La formació política i social de les dones espanyoles 

d´acord amb les finalitats de Falange Espanyola Tradicionalista y de las JONS. 
8. La Llei de contracte de treball de 1944. 
9. Els drets polítics, professionals i de treball de la dona. L´inici de l´obertura del 

règim (1961-1962). 
10. Els drets laborals de les dones (1970) 
11. L´ amnistia de 1977. 
 



Metodologia i avaluació: 
 
S´aconsella als/les estudiants seguir l´avaluació continua amb assistència a classe i 
seguiment de les activitats programades per els diferents temes. 
 
Aquells/elles estudiants que no puguin assistir amb continuïtat a classe realitzaran 
l´examen final que consistirà en contestar a 3 preguntes d´ acord amb el programa i la 
bibliografia aconsellada.  Al moment de l´examen presentaran una ressenya del llibre 
de Carmen Molinero, La captación de las masas. Política social i propaganda en el 
régimen franquista, Editorial Cátedra, 2005. 
 
Bibliografia bàsica: 
 
Carme Molinero, Pere Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase 
obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, siglo XXI, 1998. 
 
Carme Molinero, La captación de las masas. Política social i propaganda en el régimen 
franquista, Editorial Cátedra, 2005. 
 
Gloria Nielfa (Ed.) Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía 
política, cultura, Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas, 2003 
 
CEFID (Centre d´Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica), Catalunya 
durant el franquisme, Diccionari, Vic, Eumo Editorial, 2006.  
 
Borja de Riquer i Joan B. Culla, El franquisme i la transició democràtica (1939-1988), 
volum VII de la Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar, Barcelona, Edicions 62, 
1a. Edició, 1989. 
 
Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, 
Ed. La Torre, Madrid, 1977 
 
Documentació i lectures:  
 
 Es posarà a disposició dels/de les estudiants junt amb el programa de l´assignatura 
de campus al Servei de Fotocòpies de la Facultat de Dret. 
 

• Fuero del Trabajo. 
• Decret de 7 d´octubre de 1937. Obliga a la prestació del Servicio Social. 
• Decret de 28 de desembre de 1939, Funcions de la Secció Femenina. 
• Carme Molinero, “Mujer, Franquismo, Facismo. La clausura forzada en un 

“mundo pequeño” en Historia Social 30 (1998), pp. 97-117. 
• Celia Valiente Fernández “La liberalización del régimen franuista: la ley de 22 

de julio de 1961 sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la 
mujer” en Historia social, 31 (1998), pp. 45-65. Els drets polítics, professionals i 
de treball de la dona.  Llei de 22 de juliol de 1961, número 56/61 i Decret de 1 
de febrer de 1962, número 258/62. 

• Decret de 20 d´agost de 1970, núm. 2310/70, Drets laborals de la dona. 
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