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1. Competències 

 

1. Coneixement de la normativa laboral des de la perspectiva de gènere 

2. Elaboració de plans d'igualtat a les empreses 

3. Identificar en el sistema de dret civil els drets per a les dones o que 

tenen un impacte especial en el col·lectiu de les dones 

4. Prendre consciència de la tensió existent en el dret civil entre el 

principi d'autonomia i el d'igualtat 

5. Identificar les peculiaritats de la regulació jurídico-penal espanyola en 

l’àmbit de la violència domèstica i de gènere 

6. Diferenciar les figures delictives que responen al fenomen de la 

violència domèstica d’aquelles que ho fan al fenomen de la violència de 

gènere, així com les seves conseqüències jurídiques 

 



2. Objectius 

2.1. Coneixements 

a) Dret del Treball i de la Seguretat Social: marc normatiu de les 

relacions laborals des de la perspectiva de gènere. 

b) Dret Civil: fonts legals, jurisprudència i doctrina que influeixen en la 

posició de la dona en el Dret civil. 

c) Dret Penal: fonts legals, jurisprudència i doctrina que influeixen en la 

protecció jurídico-penal de la dona en supòsits de delinqüència de 

gènere. 

2.2. Habilitats, destreses 

a) Dret del Treball i de la Seguretat Social: assessorament i gestió dels 

plans d'igualtat a les empreses. 

b) Dret civil: aplicació de certes institucions de dret civil amb una 

perspectiva de gènere. 

c) Dret penal: adquirir les capacitats necessàries per poder analitzar de 

manera crítica el tractament jurídico-penal que es mereixen el supòsits 

de violència domèstica i de gènere. 

2.3. Actituds, valors i normes 

1. Compromís ètic per assegurar la integració dels valors d'igualtat de 

gènere a les empreses 

2. Visió crítica sobre els principis o institucions bàsiques del Dret civil 

3. Perspectiva crítica sobre les tècniques que utilitza el legislador penal 

per combatre la violència contra les dones 



 

3. Temari 

Bloc de Dret del Treball i de la Seguretat Social: 

Tema 1.- Polítiques d'igualtat i no discriminació en matèria laboral 

Tema 2.- Els plans d'igualtat a les empreses: taller de treball 

Bloc de Dret Civil: 

Tema 1.- Contractació i prohibició de discriminació per raó de sexe 

Tema 2.- La dona en parella 

Tema 3.- Maternitat i cura de fills 

Bloc de Dret Penal: 

Tema 1.- La regulació penal de la violència contra la dona a 

l’ordenament jurídic espanyol: evolució doctrinal i jurisprudencial. 

Tema 2.- Algunes conseqüències de la reforma penal en l’àmbit de la 

violència contra la dona: en especial, respecte al delicte de trencament 

de condemna (art. 468. 2CP) 

4. Dedicació 

 

- Activitat  presencial: 48 hores 

- Teoria: 28 hores 

- Pràctiques, Seminaris de Recerca i Conferències: 20hores 

- Treball tutelat/ dirigit: 32 hores (s'inclou tutories 

individuals/col·lectives i treball de l'estudiant sota la supervisió del 

professorat) 

- Treball/Aprenentatge autònom: 45 hores 

Hores totals de dedicació a l'assignatura ( 5 crèdits): 125 hores 



 

 

5. Metodologia 

 

Modalitat presencial 

 

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 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 la 

professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus 

virtual de l’assignatura.  

  

Modalitat on line 

  

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 

Segons la normativa vigent, com a norma general, l’avaluació ha de ser 

continuada. Consisteix en proposar a l’alumnat una sèrie d’activitats 

que ha de realitzar i lliurar durant el quadrimestre. 

Sistema d’avaluació presencial 

És obligatori que l’alumnat assisteixi a un mínim del 80% de les classes 

per poder fer l’avaluació continuada les assignatures. Les persones que 

no puguin garantir aquesta assistència han de sol·licitar l’avaluació 

única dins el termini previst. 

L’avaluació consistirà en: 

1. La realització de tres treballs durant el curs: un treball del bloc de 

Dret del Treball i de la Seguretat Social i un altre treball dels blocs de 

Dret Civil i, per últim, un altre treball del Bloc de Dret Penal. Els treballs 



s'han de realitzar individualment, de manera que no s’admetran els 

treballs realitzats en grup. 

2. La participació i intervencions de l'alumne durant les classes. 

La nota corresponent a cada bloc es determinarà en funció de la següent 

ponderació: la nota obtinguda amb la realització dels treballs constituirà 

el 80% de la nota i la participació a classe constituirà el 20% de la nota 

de cada bloc. 

Per altra part, la nota final de l'assignatura es calcularà tenint en compte 

els següents percentatges: 

- la nota del Bloc I (Dret del Treball) constituirà un 30% de la nota final 

- la nota del Bloc II (Dret Civil) constituirà un 30% de la nota final 

- la nota del Bloc III (Dret Penal) constituirà un 40% de la nota final 

Sistema d’avaluació online 

És obligatori que l’alumnat participi en el 80% de les activitats pautades 

(intervencions en fòrums, lliuraments...). Les persones que no puguin 

assolir aquest objectiu han de sol·licitar l’avaluació única dins el termini 

previst. 

L’avaluació consistirà en: 

1. La realització de 5 guies durant el curs: una guia del bloc de Dret del 

Treball i de la Seguretat Social, dues guies del bloc de Dret Civil i, per 

últim, dues guies del bloc de Dret Penal. Les guies s'han de realitzar 

individualment, de manera que no s'admetran els treballs realitzats en 

grup. 



2. La participació i intervencions de l'alumne al dos fòrums programats 

per cada bloc. 

La nota corresponent a cada bloc es determinarà en funció de la següent 

ponderació: la nota obtinguda amb la realització de les guies constituirà 

el 80% de la nota i la participació als fòrums constituirà el 20% de la 

nota de cada bloc. 

Per altra part, la nota final de l’assignatura es calcularà tenint en compte 

els següents percentatges: la nota del Bloc I constituirà el 30% de la nota 

final; la nota del Bloc II constituirà un 30% de la nota final; la nota del 

Bloc III constituirà un 40% de la nota final. 

Avaluació única: 

En cas que l’alumne vulgui d’acollir-se a l’avaluació única, ha d’entregar 

el Formulari de sol·licitud d’avaluació única (document adjunt) fins un 

màxim de 20 dies després de l’inici de curs. 

L’avaluació única consistirà en: 

La realització d'un examen final. L'examen consistirà en 20 preguntes 

test (5 preguntes del bloc de Dret del Treball i de la Seguretat Social, 5 

preguntes de Dret Civil i 10 preguntes de Dret Penal). 
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