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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10681 - La Igualtat i la Prevenció de la Violència de Gènere en el Dret
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 3.8 no presencials (95 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Margalida Capellà Roig
margalida.capella@uib.es

10:00h 12:00h Dimarts 01/10/2012 31/05/2013 DA03 Edifici
Jovellanos

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster U. de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de
Gènere

Postgrau Postgrau

Màster U. de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de
Gènere

Postgrau Postgrau

Contextualització

La violència contra les dones és la violació dels drets humans més estesa del món, perquè afecta a milions
de dones i nines i, a més, és la més habitual perquè està present a totes les cultures, a totes les classes socials
i a totes les ètnies. És una violació tan universal com la discriminació que sofreixen les dones pel simple fet
de ser dones. Es solen cercar i donar moltes explicacions des de l'àmbit de la psicologia, de l'antropologia o
de la sociologia que permeten explicar aquest fenomen tan estès en l'existència de societats patriarcals. Des
del camp del Dret, en canvi, es planteja la violència de gènere com a un delicte basat en la desigualtat de la
dona en l'àmbit públic i en el privat o familiar, i en la impunitat amb què es cometen aquestes pràctiques.

En aquesta assignatura es planteja aquesta situació de desigualtat que fomenta la violència contra les dones
i aquesta impunitat amb què s'enfronten les víctimes de la violència de gènere des d'una perspectiva jurídica
i especialment de drets humans.

S'explicarà la lluita per la igualtat de les dones i contra la violència de gènere des de la seva percepció com
un problema global en el si de les Nacions Unides fins a la implantació estatal de polítiques derivades de
l'acció normativa de les organitzacions internacionals (ONU i Unió Europea, principalment) per aconseguir
la plena igualtat entre homes i dones i, a més, la seguretat de les dones davant la violència masclista.

Requisits
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Recomanables
Coneixements d'anglès

Competències

Específiques
1. Identificació de les fonts de desigualtat de gènere.
2. Capacitat de dissenyar, gestionar i avaluar plans d'igualtat i accions positives des d'una perspectiva

jurídica.
3. Identificació i prevenció de les conductes tipificades com delictes de violència de gènere.
4. Capacitat d'assistir jurídicament a víctimes de la violència de gènere.

Genèriques
1. Conèixer i aplicar els conceptes claus relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones..
2. Conèixer les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i les institucions, organitzacions i

entitats públiques i privades que les desenvolupen a nivell local, nacional i internacional..

Continguts

Continguts temàtics
Bloc 1. Marc jurídic internacional de la protecció de les dones i dels seus drets

Bloc 2. Mesures per fomentar i implantar la igualtat i per evitar la discriminació contra les dones

Bloc 3. Mitjans jurídics per assistir a les víctimes de la violència de gènere

Metodologia docent

La professora posarà a disposició de l'alumnat un espai virtual on es desenvoluparan activitats, hi haurà
materials d'estudi i consulta i l'alumnat podrà comunicar-se electrònicament amb ella. Aquestes activitats i
materials es completaran amb classes teòriques i pràctiques on es traballaran els continguts de l'assignatura
des d'una perspectiva jurídica.

Per poder superar aquesta assignatura serà prerrequisit haver assistit a un 60% de les sessions de classe
teòriques i pràctiques programades. No s'admetran justificants per comensar les abseències, entenent que
qualsevol possible falta queda dins del 40% restant.

Activitats de treball presencial
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals continguts
de l'assignatura. Es farà una classe teòrica de presentació de cada bloc
de continguts, que estaran desenvolupats en els materials docents que
presentarà la professora.

Classes pràctiques Pràctiques Grup gran (G) Es realitzaran diverses sessions pràctiques per cada bloc de continguts. En
aquestes sessions es realitzaran activitats pràctiques orientades a l'aplicació
dels continguts de l'assignatura i a l'avaluació de les competències
assumides mitjançant casos pràctics i treballs sobre materials relacionats
amb cada tema del bloc.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació de les classes
teòriques i pràctiques

Estudi, lectura i preparació de les classes teòriques i pràctiques

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 24
Classes teòriques Classes teòriques 18 0.72 14.4
Classes pràctiques Pràctiques 12 0.48 9.6

Activitats de treball no presencial 95 3.8 76
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de les classes teòriques i

pràctiques
95 3.8 76

Total 125 5 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
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si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de les activitats serà contínua durant el període lectiu. Consistirà en casos pràctics i treballs
presentats per escrit o presentats a classe.

Pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Es realitzaran diverses sessions pràctiques per cada bloc de continguts. En aquestes sessions es realitzaran

activitats pràctiques orientades a l'aplicació dels continguts de l'assignatura i a l'avaluació de les
competències assumides mitjançant casos pràctics i treballs sobre materials relacionats amb cada tema del
bloc.

Criteris d'avaluació L'avaluació dels blocs es realitzarà en part presencialment durant les sessions pràctiques, i en part on line
quan es tracti de casos pràctics.

Percentatge de la qualificació final: 100% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es proporcionarà a l'alumnat un material docent preparat específicament per a aquesta assignatura, incloent
els recursos bibliogràfics corresponents.

Bibliografia bàsica

Bibliografia complementària

Altres recursos


