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Prerequisits
No és necessari cap requisit previ

Objectius
Els objectius són:
1. Una anàlisi crítica de la creació, aplicació i interpretació del dret des d'una perspectiva de gènere.
2. Identificar els factors que impedeixen la igualtat real i efectiva en diferents branques de l'ordenament
jurídic.
3. Estudi de casos pràctics sobre la presumpta neutralitat del dret a través de la jurisprudència espanyola
i europea.

Competències
Analitzar adequadament les qüestions vinculades amb la igualtat entre homes i dones.
Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o
persones.
Demostrar que es té una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de
la dialèctica jurídica.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Reconèixer i resoldre problemes.
Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, interlocutòries, providències, testaments,
legislacions, etc.).
Ser capaç de generar coneixements, tenir iniciativa i creativitat, innovar i aportar noves idees.
Ser capaç de percebre l'impacte i les implicacions de les decisions que es prenen.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.
Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar les discussions contemporànies sobre gènere i dret, bioètica, dret i tecnologia i sociologia del
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1. Aplicar les discussions contemporànies sobre gènere i dret, bioètica, dret i tecnologia i sociologia del
dret a la pràctica jurídica.
2. Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o
persones.
3. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
4. Descriure els problemes vinculats amb la igualtat entre homes i dones en la legislació i la
jurisprudència.
5. Descriure l'evolució de la jurisprudència amb relació als problemes contemporanis sobre gènere i dret,
bioètica, dret i tecnologia i sociologia del dret.
6. Distingir les diverses aportacions crítiques de la teoria del dret.
7. Explorar les relacions entre dret i societat en els àmbits de gènere i dret, bioètica, dret i tecnologia i
sociologia del dret.
8. Identificar els factors de discriminació en la pràctica jurídica.
9. Identificar els problemes de l'aplicació del dret.
10. Identificar els problemes sociojurídics en les teories sociojurídiques contemporànies.
11. Identificar en la jurisprudència els diversos problemes que plantegen aquest grup d'assignatures.
12. Interpretar les aportacions de gènere i dret, bioètica, dret i tecnologia i sociologia del dret.
13. Reconèixer i resoldre problemes.
14. Ser capaç de generar coneixements, tenir iniciativa i creativitat, innovar i aportar noves idees.
15. Ser capaç de percebre l'impacte i les implicacions de les decisions que es prenen.
16. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.
17. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
18. Vincular el dret amb els problemes socials contemporanis.

Continguts
1. La falsa neutralitat del Dret
1.1. La neutralitat i l'abstracció del Dret modern
1.2. Per què el dret té impacte de gènere.
1.3. Jurisprudència feminista
2. La igualtat i no discriminació des de la perspectiva de gènere
2.1. Concepte de discriminació.
2.2. Dimensions de la igualtat.
2.3. Dret antidiscriminatori
3.-Teories de la justícia i Gènere
3.1. Crítica a les teories contractualistes clàssiques
3.2. Ètica de la cura
3.3. Teories feministes de la justícia
4.- Ciutadania i Gènere
4.1. Naixement de l'Estat de Dret. L'exclusió de les dones en els fonaments de l'Estat modern
4.2. La ciutadania de l'Estat Liberal de Dret
4.3. Estat Social de Dret
5.-Lleis d'Igualtat
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5.1. La influència internacional i comunitària en matèria d'igualtat de gènere
5.2. La llei d'igualtat estatal
5.3. Les lleis autonòmiques d'igualtat
6.-Violències masclistes i instruments jurídics
6.1. Llei estatal i autonòmiques de violència de gènere
6.2. Llei catalana contra les violència masclista
6.3. Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
6.4. Mutilacions genitals femenines i matrimonis forçats
7.-Cura i gènere
7.1. Mercat de treball i l'homo economicus
7.2. Les desigualtats de gènere en l'Estat de Benestar
7.3. Protecció de la maternitat, paternitat i circumstàncies associades
8.-Públic i privat: la família
8.1. Les desigualtats de gènere en les ruptures familiars
8.2. Nous models de famílies i el rol del dret
8.3. Els problemes de múltiple discriminació de les dones migrants
9.- Bioètica i Gènere
9.1. Drets sexuals i reproductius
9.2. Maternitat i paternitat
9.3. Els debats sobre l'avortament
9.4. Tècniques de reproducció assistida
9.5. Biotecnologia humana
10.-Sexualitat i Dret

10.1. La construcció de la sexualitat i aportacions de la teoria queer
10.2. El debat sobre la prostitució i el treball sexual
10.3. La tracta de dones amb fins d'explotació sexual

Metodologia
La docència de l'assignatura i la formació de l'alumnat es fonamenta en les següent activitats:
1. Activitats dirigides:
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1.1 Classes magistrals: on l'alumnat assoleix les bases conceptuals de la matèria i el seu el 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 una exposició per establir els referents conceptuals en cada tema.
1.2. Classes pràctiques: on l'alumnat, en grups reduïts, analitza juntament amb el professorat casos pràctics
prèviament elaborats. En supòsits concrets, els casos s'elaboraran a classe. La base del treball pràctic és la
comprensió i aplicació dels conceptes explicats a les classes teòriques.
2. Activitats supervisades:
Es tracta d'activitats que l'alumnat desenvolupa en aula, amb la supervisió i suport del professorat. Es tracta
de l'elaboració d'algun supòsit pràctic en aula.
3. Activitats autònomes:
3.1. Elaboració de documents d'activitats pràctiques: que seran lliurades i analitzades a l'aula.
3.2. Cerca de bibliografia i jurisprudència instrumentals per a la resolució dels casos pràctics. En algun o
alguns casos els estudiants hauran de fer la cerca autònoma de la documentació.
3.3. Lectura comprensiva de textos jurídics: Els textos jurídics poden ser sentències, normes, articles de
revista o monografies, a més de manual o dels manuals recomanats.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes magistrals

30

1,2

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 18

Classes pràctiques

15

0,6

1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18

15

0,6

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Cerca bibliografía i jurisprudència

15

0,6

3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17

Estudi

45

1,8

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18

Lectura textos jurídica

30

1,2

1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Aplicacio pràctica de coneixements teòrics
Tipus: Autònomes

Avaluació
La nota final s'obtindrà a partir del següent elements:
1.1 Avaluació continuada de les classes. (40% de la nota)
S'aconsella als/les estudiants l'assistència continuada a classe i la realització de les activitats programades al
llarg del curs (lectures, comentaris de legislació, anàlisi de jurisprudència, etc.)
1.2 Examen final. (60% de la nota)
L'examen final s'ha de superar amb una nota superior a 5 per fer mitja amb la resta de qualificacions de
l'avaluació continuada.
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REAVALUACIÓ
Es realitzarà reavaluació de la part relativa a l'examen final.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Avaluació continuada

40% nota final

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Examen final

60% nota final

0

0

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18
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