MÀSTER EN ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I CIUTADANIA
PLA DOCENT PRESENCIAL

MATÈRIA 1: FONAMENTS DE L’ANÀLISI FEMINISTA
ASSIGNATURA: ANÀLISI FEMINISTA DEL DRET
CODI: 568985
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
4. Dedicació
-

Classes magistrals, debats i seminaris (presencial): 30 hores
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-

Treball tutelat/ dirigit: 10 hores (s'inclou tutories
individuals/col·lectives i treball de l'estudiant sota la supervisió del
professorat)

-

Treball/Aprenentatge autònom: 85 hores

Hores totals de dedicació a l'assignatura (5 crèdits): 125 hores
5. Metodologia
Docència impartida pel professorat. És obligatòria l’assistència a un 80%
de les classes teòriques. Conjuntament amb l’explicació teòrica es
plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la
professora que es debatran en les classes teòriques.
Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per
l’alumnat.
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 la
professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus
virtual de l’assignatura.
6. Tutories
Les tutories s’establiran en el programa de l’assignatura.

7. Avaluació
Avaluació continuada
És obligatòria l’assistència a un mínim del 80% de les classes per a
poder fer l’avaluació continuada de les assignatures. Les persones que
no puguin garantir aquesta assistència han de sol·licitar avaluació única
dins del termini previst.
El sistema d’avaluació serà el mateix per a tots els temes del programa.
L’avaluació de cada un dels temes inclourà l’entrega d’un treball basat
en les lectures obligatòries, les lectures complementàries i voluntàries i
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el contingut de les classes impartides pel professorat (100% del total de
la nota). Es facilitarà a l’alumnat un qüestionari per a donar suport
l’anàlisi de contingut de les lectures obligatòries. El treball corresponent
a cada tema consistirà en la resposta a una sèrie de preguntes que
s’entregarà a l’alumnat a les sessions corresponents. Per tant, el total de
les activitats escrites serà de 4.
La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes a cada
tema.
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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