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CRÈDITS: 5 crèdits ECTS

Blocs, temes, subtemes i activitats asociades
Bloc I: Dret Civil: Institucions del dret de família des de una
perspectiva
de
gènere
(Ariadna
Aguilera
Rull,
ariadna.aguilera@upf.edu)
Tema 1. La filiació i potestat parental
Tema 2. El matrimoni i els seus efectes patrimonials
Tema 3. Els règims de separació de béns, comunitat de béns i de
participació en els guanys
Tema 4. La crisi familiar: separació i divorci
Tema 5. La crisi familiar: mesures en relació als fills
Tema 6. La crisi familiar: efectes entre els cònjuges

Bloc II: Dret Penal: La regulació de la violència contra les dones a
l’ordenament jurídic-espanyol: evolució legislativa i jurisprudencial
(Raquel Montaner Fernández, raquel.montaner@upf.edu)
Tema 1. La regulació jurídico-penal de la violència contra la dona a
l’ordenament jurídic espanyol. Evolució legislativa i doctrinal.
Tema 2. El Tribunal Constitucional i la violència de gènere.

Tema 3. 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)
Tema 4. Els delictes contra la llibertat sexual: especial menció als
delictes relatius a la prostitució
Tema 5. Delictes d’assetjament des d’una perspectiva de gènere:
l’assetjament sexual; l’assetjament laboral i l’anomenat stalking.
Activitats associades
Avaluació continuada:
1.- La realització de dues guies durant el curs: una del bloc de Dret
penal i l’altre de Dret civil. Les guies s'han de realitzar individualment,
de manera que no s'admetran les realitzades en grup.
La guia del Bloc de Dret penal es lliurarà el dia 14 de gener de 2013 i la
de Dret Civil es lliurarà el 1 de febrer de 2013. No s’acceptaran guies
lliurades fora del termini establert.
2.- La participació i intervencions de l'estudiant als fòrums programats
dins de cada bloc de l'assignatura. El funcionament dels fòrums serà el
següent: la professora responsable de cada bloc plantejarà una
pregunta o introduirà un tema de debat al fòrum de l'assignatura i els
alumnes tindran un termini d’una setmana per participar-hi. Del Bloc I
s’obriran 2 fòrums i del Bloc II se n’obriran 3.
La nota corresponent a cada bloc es determinarà en funció de la següent
ponderació: la nota obtinguda amb la realització del treball constituirà
el 70% de la nota i la participació als fòrums constituirà el 30% 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 Civil) constituirà un 60% de la nota final
• la nota del Bloc II (Dret Penal) constituirà un 40% de la nota final
Avaluació única:

Realització d'un examen final consistent en 25 preguntes test (10 del
bloc I; i 15 del bloc II).
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