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Prerequisits
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Objectius
L'objectiu d'aquesta assignatura optativa és conèixer i avaluar, des de la perspectiva laboral, totes aquelles
qüestions relacionades amb el principi d'igualtat i no discriminació recollit en l'article 14 de la Constitució (no
discriminació per raó de sexe, edat, discapacitat, religió, llengua, raça o ètnia...), la conciliació de la vida
laboral, personal i familiar, la violència de gènere, l'assetjament sexual o per raó de sexe, la inserció laboral
de les persones amb discapacitat i el treball autònom.
La finalitat és que l'alumnat conegui en profunditat el marc teòric i pràctic (negociació col·lectiva,
jurisprudència...) relacionat amb aquestes matèries per tal que pugui aprendre com gestionar-les en el marc
de les empreses i Administracions públiques. És a dir, l'objectiu essencial de l'assignatura es facilitar a
l'alumnat els instruments teòrics i pràctics necessaris per saber gestionar l'anomenada "diversitat" tant en
l'àmbit d'una empresa privada com en el sector públic.

Competències
Contrastar la igualtat entre homes i dones en els llocs de treball i solucionar les qüestions sorgides amb
la Llei d'igualtat.
Analitzar adequadament les situacions específiques de conciliació de la vida familiar i laboral, i aplicar
la normativa corresponent.
Automotivar-se emprenent accions formatives específiques que permetin actualitzar els coneixements
propis.
Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o
persones.
Gestionar situacions laborals desestructurades tenint en compte la diversitat en què s'han
desenvolupat (immigració, igualtat, discapacitat) i demostrant tolerància al canvi.
Identificar les bases de les principals àrees de relació jurídica i d'organització en el camp del treball
humà.
Redactar i formalitzar informes i escrits.
Tenir capacitat de decisió, agudesa per prendre decisions i capacitat de jutjar.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip
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Resultats d´aprenentatge
1. Automotivar-se emprenent accions formatives específiques que permetin actualitzar els coneixements
propis.
2. Comprendre les situacions derivades de la conciliació de la vida laboral i familiar.
3. Conèixer els fonaments de les àrees jurídiques de les relacions laborals en el supòsit específic de la
gestió jurídica de la diversitat en l'empresa.
4. Conèixer la Llei d'igualtat i la seva aplicació a la pràctica.
5. Conèixer les condicions de treball dels estrangers comunitaris i extracomunitaris a Espanya i els seus
requisits d'accés al mercat laboral, així com els seus drets i les seves obligacions.
6. Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o
persones.
7. Entendre les situacions específiques en els convenis col·lectius.
8. Enumerar les normes facilitadores de la conciliació de la vida familiar i laboral.
9. Explicar la Llei d'igualtat.
10. Reconèixer la influència i l'aplicació de la Llei d'igualtat al mercat laboral.
11. Recopilar bones pràctiques empresarials en la matèria.
12. Redactar i formalitzar informes i escrits.
13. Resoldre les qüestions contractuals dels treballadors amb discapacitat.
14. Tenir capacitat de decisió, agudesa per prendre decisions i capacitat de jutjar.
15. Treballar de manera autònoma.
16. Treballar en equip.

Continguts
Lliçó 1. Aspectes relacionats amb la immigració, la raça o ètnica i la religió o conviccions.

Lliçó 2. La no discriminació per raó d'edat.

Lliçó 3. La no discriminació per motius de llengua, orientació sexual i per qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.

Lliçó 4. La no discriminació per raó de sexe en l'àmbit laboral.

Lliçó 5. La igualtat i la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

Lliçó 6. Discapacitat i entorn empresarial.

Lliçó 7. Mesures laborals relacionades amb la violència de gènere. L'assetjament sexual i per raó de sexe.

Lliçó 8. El treball autònom: treballadors autònoms ordinaris i treballadors autònoms econòmicament
dependents.
Bibliografia bàsica

Metodologia

El procés d'aprenentatge es fonamenta en el treball de l'estudiant, essent la missió del
professorat ajudar-lo en aquesta tasca subministrant-li informació i mostrant-li les fonts
on es pot aconseguir. El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de
l'aprenentatge de l'estudiant es fonamenta en les següents activitats:
2

Gestió jurídica de la diversitat a l'empresa 2012 - 2013

l'aprenentatge de l'estudiant es fonamenta en les següents activitats:
1. Activitats dirigides:
1.1 Classes magistrals: on l'estudiant assoleix les bases conceptuals de la matèria i el
seu marc jurídic normatiu i jurisprudencial. Les classes magistrals són les activitats en
les quals s'exigeix menys interactivitat a l'estudiant i estan concebudes com un mètode
fonamentalment unidireccional de transmissió de coneixements del professor/a a
l'alumne.
1.2 Classes pràctiques: on els estudiants, individualment o en grups reduïts, analitzen i
resolen juntament amb el professor/a casos pràctics.
La resolució i debat dels casos pràctics requereix un treball previ de l'alumnat, que
consistirà en la preparació dels elements conceptuals bàsics de la matèria a tractar i la
resolució íntegra d'un cas per lliurar-lo i/o debatre'l a l'aula. Aquesta activitat s'orientarà
a la preparació de l'alumnat per a la realització de les 4 activitats pràctiques d'avaluació
(obligatorietat de fer-ne i aprovar-ne 3).
La base del treball pràctic és la comprensió i aplicació crítica de la normativa i
jurisprudència relacionades amb el contingut de la matèria explicada a les classes
teòriques.
2.Activitats supervisades:
Activitats que els estudiants desenvoluparan individualment o en grups reduïts, amb el
suport no presencial del professor/a, orientades a la preparació de les pràctiques
avaluables.
2.1 Elaboració de fitxes-resum de sentències o de normativa. Realització d'esquemes
d'alguns epígrafs del temari.
2.2 Cerca i lectura de bibliografia i jurisprudència instrumentals per a la resolució dels
casos pràctics.
2.3 Casos pràctics avaluables que s'elaboren prèviament a la resolució en aula.
3. Activitats autònomes:
3.1 Cerca i lectura de bibliografia, normativa i jurisprudència complementàries als
continguts de les classes teòriques.
3.2 Estudi.
3.3 Casos pràctics que s'elaboren i resolen a l'aula.
Activitats formatives
Títol

Resultats
d´aprenentatge

Hores

ECTS

ACTIVITATS PRÀCTIQUES DIRIGIDES

12

0,48

1, 7, 10, 11, 12,
13, 15, 16

CLASSES TEÒRIQUES

27

1,08

1, 3, 4, 5, 9, 10,
13, 14

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
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Cerca i lectura de materials preparatoris per a l'elaboració de pràctiques
avaluables. Redacció dels lliuraments per a les pràctiques avaluables

50

2

1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16

53

2,12

3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 13, 15

Tipus: Autònomes
ESTUDI

Avaluació
SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES. QUALIFICACIÓ DE
L'ASSIGNATURA.
1. SISTEMA D'AVALUACIÓ: combina l'avaluació continuada de les classes pràctiques i la resolució d'un
examen final
1.1 Avaluació continuada de les classes pràctiques.
Es faran tres unitats pràctiques avaluables al llarg del curs. L'avaluació positiva de les pràctiques requereix
la realització i superació de les tres unitats pràctiques avaluables.
Per a la preparació de cada avaluació pràctica, l'alumnat haurà d'elaborar el contingut teoricopràctic de la
matèria objecte d'estudi, per al seu debat i resolució d'exercicis a l'aula. Haurà de resoldre prèviament o a
l'aula els exercicis pràctics proposats pel professorat, per al seu debat posterior. L'AVALUACIÓ de la unitat
pràctica consistirà en la resolució d'un cas pràctic i/o de preguntes curtes o de tipus test sobre la matèria
treballada.
Cada unitat pràctica avaluable exigeix una dedicació orientativa de 15 hores de treball de l'alumne, a més
del temps de presencialitat a l'aula.
1.2 Examen final.
Només es podrà realitzarsi s'ha superat l'avaluació continuada. Consistirà en la resolució de quatre o cinc
preguntes de desenvolupament, cadascuna corresponent a un o més epígrafs i/o subepígrafs del
contingutde l'assignatura.
Cadascuna de les preguntes de l'examen es qualificarà de 0 a 10 punts. La qualificació de l'examen
s'obtindrà de la mitjana corresponent.
1.3 Qualificació de l'assignatura amb el sistema d'avaluació continuada i examen final
La puntuació obtinguda en l'avaluació continuada de les pràctiques tindrà un valor entre el 30 i el 40% de la
qualificació de l'assignatura. La puntuació de l'examen tindrà un valor entre el 60 i el 70% de la qualificació
de l'assignatura.
Quan s'hagi superat l'avaluació continuada i s'hagi obtingut un mínim de 4 punts sobre 10 a l'examen, la
qualificació final de l'assignatura s'obtindrà fent la mitjana corresponent. L'assignatura s'aprovarà amb
l'obtenció d'una mitjana mínima de 5 sobre 10.
Atenció: quan la qualificació de l'examen sigui inferior a 4 la nota final serà suspens.
2. SISTEMA DE REAVALUACIÓ: l'adquisició de les competències s'avalua mitjançant la realització d'un
examen
2.1. Reavaluació de l'alumnat amb l'avaluació continuada de pràctiques superada, que no s'ha presentat o
ha suspès l'examen final. Podrà fer un examen de reavaluació, amb els mateixos criteris aplicables a
l'examen d'avaluació.
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2.2. Reavaluació d'alumnes que no han realitzat o no han superat el sistema d'avaluació continuada de les
pràctiques.
Es realitzarà un examen teoricopràctic que constarà de dues parts:
a) Una part teòrica que consistirà en la resolució de quatre o cinc preguntes de desenvolupament,
cadascuna corresponent a un o més epígrafs i/o subepígrafs del contingut de l'assignatura. Cada pregunta
es puntuarà de 0 a 10 punts i la nota s'obtindrà de la mitjana corresponent. Aquesta part de l'examen tindrà
un valor entre el 60 i el 70% de la nota.
b) Una part pràctica que consistirà en la resolució convenientment fonamentada en dret, d'un supòsit pràctic
amb el contingut temàtic corresponent a la matèria objecte d'examen. Per a la resolució d'aquesta part
s'haurà de disposar, com a material de suport, d'un repertori normatiu. Aquesta part de l'examen tindrà un
valor entre el 30 i el 40% de la nota.
La qualificació final de l'examen s'obtindrà fent la mitjana de la puntuació obtinguda en les dues parts.
L'assignatura s'aprovarà quan s'hagin superat independentment cadascuna de les dues parts de l'examen
teoricopràctic.
3. DATES DELS EXÀMENS
3.1 Examen d'avaluació: data oficial fixada.
3.2 Examen de reavaluació: data oficial fixada.
4. CONVOCATÒRIES
El nombre de convocatòries està establert en la normativa de permanència.
En els exàmens, presentar-se i suspendre o retirar-se després d'haver estat comunicades les preguntes,
implica esgotar la convocatòria. Tanmateix, presentar-se en un mateix curs a l'examen ordinari i a l'examen
de reavaluació computa com a una única convocatòria

Activitats d´avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

EXAMEN TEÒRIC

60

2

0,08

2, 3, 5, 8, 9, 12, 13

PRÀCTIQUES AVALUABLES

40

6

0,24

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
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