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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 10681 - La Igualtat i la Prevenció de la Violència de Gènere en el Dret / 1
Titulació Màster U. de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere
Crèdits 5
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Margalida Capellà Roig

(Responsable)
margalida.capella@uib.es

10:00 12:00 Dijous 11/02/2019 31/05/2019 Despatx 03
Edifici Jovellanos

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

Essencials
Coneixemens de català: aquesta assignatura s'impartirà en català. Es proporcionaran materials docents en
castellà quan sigui possible.

http://www.uib.cat/personal/AAzE4Nw
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Coneixements d'anglès. S'haurà de treballar amb documents de Nacions Unides i amb jurisprudència en anglès.
Es procurarà facilitar documents traduïts al castellà però no sempre hi ha una versió en castellà d'aquests
documents.

Competències

Específiques
* Identificació de les fonts de desigualtat de gènere .
* Capacitat d'identificar i dissenyar accions positives des d'una perspectiva jurídica .
* Identificació i prevenció de les conductes tipificades com delictes de violència de gènere .
* Capacitat d'assistir jurídicament a víctimes de la violència de gènere .

Genèriques
* Conèixer i aplicar els conceptes claus relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. .
* Conèixer què són 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. .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

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

Bloc 2. Els drets humans de les dones i la jurisprudència del CEDAW

Bloc 3. Estereotips 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 compensar les absències, entenent que
qualsevol possible falta queda dins del 40% restant.

Activitats de treball presencial (1,2 crèdits, 30 hores)

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Jurisprudència
sobre drets
específics

Grup gran (G) S'exposarà la jurisprudència dels mecanismes internacionals
de protecció dels drets humans amb perspectiva de
gènere. S'analitzarà el contingut de cada dret reconegut
internacionalment

10

Classes teòriques Marc jurídic
internacional de
la protecció de les
dones

Grup gran (G) S'explicarà el marc internacional de la protecció dels drets
de les dones dins del sistema internacional de protecció dels
drets humans: institucions, convenis, principis, mecanismes
de protecció

5

Classes pràctiques Resolució de casos
pràctics

Grup gran (G) Presentació i resolució de casos pràctics a classe i online 10

Classes pràctiques Estereotips de
gènere

Grup gran (G) Es treballarà sobre els estereotips de gènere aplicat a un
àmbit (material o local) i es proposaran indicadors d'aquests
estereotips.

5

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
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (3,8 crèdits, 95 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Lectura de textos i
resolució de casos pràctics

Lectura de textos, preparació de casos pràctics i resolució de casos pràctics
(online, no presencial)

95

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

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

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

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Jurisprudència sobre drets específics

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció S'exposarà la jurisprudència dels mecanismes internacionals de protecció dels drets humans amb perspectiva

de gènere. S'analitzarà el contingut de cada dret reconegut internacionalment
Criteris d'avaluació Participació activa a classe i a dinàmiques

Percentatge de la qualificació final: 5%

Marc jurídic internacional de la protecció de les dones

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció S'explicarà el marc internacional de la protecció dels drets de les dones dins del sistema internacional de

protecció dels drets humans: institucions, convenis, principis, mecanismes de protecció
Criteris d'avaluació Participació activa a classe i a dinàmiques

Percentatge de la qualificació final: 5%

Resolució de casos pràctics

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (recuperable)
Descripció Presentació i resolució de casos pràctics a classe i online
Criteris d'avaluació Realització de casos pràctics

Percentatge de la qualificació final: 30%

Estereotips de gènere

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Es treballarà sobre els estereotips de gènere aplicat a un àmbit (material o local) i es proposaran indicadors

d'aquests estereotips.
Criteris d'avaluació Treball sobre estereotips de gènere

Percentatge de la qualificació final: 30%
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Lectura de textos i resolució de casos pràctics

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Lectura de textos, preparació de casos pràctics i resolució de casos pràctics (online, no presencial)
Criteris d'avaluació Entrega de treballs i projectes online

Percentatge de la qualificació final: 30%

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

- Capellà Roig, Margalida. Las decisiones del comité para la eliminación de la discriminación de la mujer en
el marco general de la protección internacional de los derechos humanos. Edicions UIB (Col·lecció Estudis
de Violència de Genere). Palma, 2015.
- Freeman, M.; Chinkin, C.; Rudolf, B. (eds.), The UN Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women: A Commentary, Oxford University Press, 2012.
- MacKinnon, Catharine, Are Women Human?: And Other International Dialogues, Harvard University Press,
2006
- Reilly, N., Women’s Human Rights: Seeking Gender Justice in a Globalizing Age, Polity Press, 2008.
- Schöpp-Schilling, Hanna Beate (ed.), The Circle of Empowerment: Twenty-Five Years of the UN Committee
on the Elimination of Discrimination Against Women, Feminist Pr, 2007.


