MÀSTER EN ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I CIUTADANIA
PLA DOCENT ON LINE
MATÈRIA 1: FONAMENTS DE L’ANÀLISI FEMINISTA
ASSIGNATURA: ANÀLISI FEMINISTA DEL DRET
CODI: 569014
SEMESTRE: 1
CRÈDITS: 5 crèdits ECTS

1. Competències
L’assignatura està pensada per a que els/les estudiants que la segueixin,
independentment de quina sigui la seva carrera i

la seva orientació

professional, adquireixin a) un coneixement bàsic del dret des d’una
perspectiva crítica feminista b) els instruments teòrics necessaris per
entendre la importància i l’impacte del dret a la vida de les dones c)
coneixements bàsics d’alguns camps jurídics d’especial interès per a la
vida de les dones: bioètica i dret internacional.
2. Objectius
2.1 Coneixements
Aquesta assignatura es proposa oferir una reflexió feminista sobre el
paper del dret a la vida de les dones. Els coneixements a impartir
versaran sobre:
a) Qüestions teòriques bàsiques del dret des d’un punt de vista
feminista,
b) Alguns dels debats actuals de la bioètica, com exemples de
regulació jurídica d’especial impacte a la vida de les dones
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c) Els sistemes internacional i europeu de protecció dels drets de les
dones, donant a conèixer els principals instruments normatius i
les pràctiques seguides per les institucions internacionals i
europees.
d) Les

bases

conceptuals

dels

mecanismes

socio-jurídics

que

permeten entendre el fonament de les polítiques d’igualtat des
d’una perspectiva internacional i europea.
2.2 Habilitats, destreses
Capacitat analítica i sintètica. Anàlisi de textos. Lectura jurídica bàsica.
Contextualització històrica i geogràfica de cada un dels instruments
legals estudiats.

2.3 Actituds, valors i normes
La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel
bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en
l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la
lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els
debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així
com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.
3. Temari
Introducció – Dret i Gènere: la necessitat d’una crítica feminista al dret
Bloc 1.- Drets sexuals i reproductius
Bloc 2.- Tècniques de reproducció assistida i biotecnologia
Bloc 3.- Els drets de les dones a l’àmbit internacional
Bloc 4.- Les polítiques d’igualtat a la Unió europea
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4. Dedicació
Hores totals de dedicació a l'assignatura (5 crèdits): 125 hores
El còmput de 125 hores de dedicació inclou intervencions en els fòrums,
preparació de treballs i activitats requerides per l’avaluació.
5. Metodologia
Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del
campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines
disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums,
eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris
per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat
i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat
activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament
en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.
Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de
l’assignatura i realitzades pels alumnes.
Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les
guies de lectura i el treball de l’alumne.
Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats
estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

6. Tutories

Les tutories s’establiran en el programa de l’assignatura.

7. Avaluació
7.1 Avaluació continuada
Segons la normativa vigent, com a norma general, l’avaluació ha de ser
continuada.
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Per superar l’assignatura s’hauran de presentar totes les activitats de les
guies de lectura corresponents a cada un dels temes en què s’estructura
l’assignatura i haver participat en un 60% de les intervencions que es
fixin als fòrums de l’assignatura.
L’avaluació inclourà:
a) l’entrega de les guies de lectura (80% del total de la nota) que
contenen:
a. 1) la ressenya d’algunes de les lectures obligatòries
a. 2) la resposta a una sèrie de preguntes que es facilitaran basades
en les lectures obligatòries i complementàries
b) les intervencions en el fòrum de l’assignatura (10% del total de la
nota). Sobre cada tema la professora llençarà una qüestió o qüestions
al fòrum per a ser comentades pels estudiants a partir de les guies i
les lectures realitzades. Així mateix, es pot utilitzar el fòrum per a
qualsevol intervenció al llarg de tota l’assignatura.
Tots els temes tenen la mateixa puntuació.
La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes a cada
guia de lectura junt amb la participació als fòrums de l’assignatura.
7.2 Avaluació única:
D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa
per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única.
L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del
quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la
web del màster.
L’avaluació única consistirà en realitzar els mateixos treballs que en
l’avaluació continuada més un treball extra que es fixarà en cada cas.
Reavaluació
En cas de suspendre l’assignatura, l’alumnat pot optar a reavaluació,
segons ho estableix la normativa UB. La Facultat de Geografia i Història
de la UB fixa les dates de dita reavaluació.
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