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Informació general de l'assignatura

Denominació DONA I PROTECCIÓ SOCIAL

Codi 101850

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Dret 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MORENO GENE, JOSE

Departament/s DRET PÚBLIC

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

6 hores de treball presencial 
144 hores de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 100%

Distribució de crèdits 3 crèdits de teoria i 3 crèdits de pràctica
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MORENO GENE, JOSE josep.moreno@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

En aquesta assignatura s’estudia la normativa reguladora de la protecció social pública des d’una vessant de
gènere.  És a dir, la dona es configura com a subjecte de protecció davant de situacions de necessitat, tot i que en
la majoria d’ocasions la dona no és el subjecte beneficiari de les mesures protectores en exclusiva, i s’analitza la
resposta que ofereix el sistema vigent de protecció social davant d’aquesta realitat.  Aquest enfocament comporta
l’estudi no només del conjunt de prestacions previstes al Sistema de la Seguretat Social i que es fan efectives
com a conseqüència de que la dona ostenta la condició de treballadora, sinó també el conjunt de mesures
protectores a les quals es pot accedir per la seva vulnerabilitat social.

Aquesta assignatura forma part de l'oferta formativa del Minor en Gènere i Dret. 

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Domini de la metodologia i les tècniques necessàries per a poder interpretar i aplicar correctament els principis i
normes jurídiques pròpies de la protecció social des d’una perspectiva de gènere.

- Domini dels conceptes bàsics lligats a la igualtat i no discriminació per raó de gènere.

- Domini de la legislació sobre protecció social des d’una perspectiva de gènere.

- Capacitat per a desenvolupar a nivell pràctic estratègies dirigides a neutralitzar accions i conductes sexistes en
l’àmbit de la protecció social.

Competències

- Capacitat d’organització i planificació mitjançant objectius i estratègies.

- Capacitat per reconèixer i articular respostes en situacions de discriminació envers les dones

- Capacitat d’elaborar accions positives.

-Capacitat per aplicar coneixements teòrics per a resoldre problemes pràctics.

- Capacitat de raonament crític.

- Identificació de la realitat “gènere” envers l’àmbit de la protecció social.

- Identificació de les fonts que operen en el marc de l’àmbit de la protecció social.

-Coneixement de la legislació vigent sobre la matèria.

-Capacitat d’incorporar els coneixements de la matèria a l’anàlisi de diferents problemàtiques i situacions socials.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Mòdul 1: L’acció protectora del sistema de la Seguretat Social vinculada a la maternitat i la cura de
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familiars.

Aquest mòdul presenta de manera ordenada i estructurada les diferents prestacions previstes pel sistema de la
Seguretat Social en el seu nivell contributiu, que tenen com a principal destinatària la dona treballadora durant el
període de maternitat.  En aquest mòdul s'estudirà les prestacions que s'han incorporat al sistema contributiu de la
Seguretat Social per tal de fer compatible el manteniment del treball i la cura de fills i familiars. L'estudi es centra
en el Règim General de la Seguretat Social.

 

Unitat 1. Incapacitat Temporal.

1. Concepte i situacions protegides.  L'embaràs de risc.

2. Beneficiaris.

3. Quantia i càlcul de la prestació.

4. Naixement, durada i extinció de la prestació per IT.

5. Subjecte responsable i forma de pagament.

6. La gestió de la incapacitat temporal

 

Unitat 2. Naixement i cura de menor i cura per lactància

1. Naixement.

            1.1. Situacions protegides.

            1.2. Beneficiàries.

            1.3. Càlcul de la prestació.

            1.4. Naixement, durada i extinció del dret.

            1.5. La gestió de la prestació.

2. Subsidi especial per naixement

3. Cura per lactància.

            1. Situacions protegides.

            2. Beneficiaris.

            3. Càlcul i quantia de la prestació.

            4. Naixement, durada i extinció.

            5. Gestió de la prestació.

 

Unitat 3. Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància.

1. Risc durant l’embaràs.

1.1. Situació protegida.

1.2. Beneficiaris.
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1.3. Càlcul de la prestació.

1.4. Naixement, durada i extinció del dret.

1.5. Gestió de la prestació.

2. Risc durant la lactància.

2.1. Situació protegida.

2.2. Beneficiaris.

2.3. Càlcul de la prestació.

2.4. Naixement,durada i extinció del dret.

2.5. Gestió de la prestació.

 

Unitat 4. Cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu.

1. Situació protegida.

2. Beneficiaris.

3. Càlcul de la prestació.

4. Naixement, durada i extinció del dret.

5. Gestió de la prestació.

  

Mòdul 2: L'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant la menor participació de la dona en el
mercat de treball.

En aquest mòdul s'estudiarà la protecció de la dona treballadora davant de la pèrdua del seu treball, tant a nivell
contributiu, com a nivell assistèncial. Tanmateix, s'estudiarà la pensió de jubilació que correspon a la dona
treballadora que per motiu d'edat deixa de treballar.

 

 Unitat 5. Protecció per atur.

1. Concepte i tipus.

2. Beneficiaris.

3. Nivells de protecció.

4. Nivell contributiu.

            4.1. Requisits per al naixement deldret a les prestacions.

            4.2. Naixement i durada de laprestació.

            4.3. Quantia de la prestació.

            4.4. Dinàmica de la prestació.

4.5. Pagament únic de la prestació per atur com amesura de foment de l’ocupació.

5. Nivell assistencial.
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            5.1. Beneficiaris del subsidid’atur.

            5.2. Durada del subsidi d’atur.

            5.3. Quantia del subsidi d’atur.

            5.4. Dinàmica del subsidi d’atur.

6. Règim d’incompatibilitats.

 

Unitat 6. La jubilació.

1. Concepte i beneficiaris.

2. Fet causant.

3. Determinació de la quantia de la pensió de jubilació.

3.1. La base reguladora.

3.2. El percentatge.

3.3. Quanties mínimes garantides.

4. Dinàmica de la prestació.

5. Règim d’incompatibilitats.

 

Mòdul 3. L'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents situacions de mort i
supervivència.

En aquest mòdul es procedirà a l'anàlisi de les diferents prestacions previstes en els supòsits de mort i de
supervivència.

 

Unitat 7. Prestacions per mort i supervivència.

1. Concepte i fet causant.

2. Subjectes causants.

3. Modalitats de prestacions.

4. L’auxili per defunció.

5. La pensió de viduïtat.

6. Prestació temporal de viduïtat.

7. La pensió d’orfandat.

8. Prestacions en favor de familiars.

9. Indemnització especial en cas de mort derivada d’accident de treball o malaltiaprofessional.

 

Mòdul 4: La protecció social de la víctima de violència de gènere

En aquest mòdul es preveu l'estudi del conjunt de mesures protectores que es preveuen a la Llei orgànica 1/2004,
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per la dona que té reconeguda la condició de víctima de violència de gènere.

Unitat 8.

1. Introducció.

2. La protecció per atur de la víctima de violència de gènere.

3. La protecció en materia de viduïtat de la víctima de violència de gènere.

4. Prestació per maternitat i víctima de violència de gènere.

5. Vícitma de violència de gènere i pensión de jubilació.

6. El període de suspensió com a periode cotitzat i situació assimilada a l'alta.

7. Víctima de violència de gènere i renta activa de inserció.

8.L'ajuda econòmica de l'art. 27 LO 1/2004.

9. Les pretacions de Seguretat Social en front al agresor de la víctima de violència de gènere.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Les metodogies docents que s'utilitzaran per a la impartició d'aquesta assignatura seran la classe presencial,
debats i col·loquis, estudi del cas, treballs escrits i tutories.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

 

 

Dates

 
Descripció:

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)

1a. Sessió presencial
17/24 de Febrer de 2021

Presentació
Exposició
d’esdeveniments

 
GG 1 h.
 

  

1a. Sessió presencial
17/24 de Febrer de 2021

Exposició
temari

Lliçó magistral GG 1 h. Estudi material teòric 4 h.

Primera Activitat pràctica
Del 24 de Febrer al 16 de març
de 2021

Resolució
d'Activitat

  
Estudi material teòric i
pràctic

40 h.

2a. Sessió presencial
17/24 de Març de 2021

Exposició
temari

Lliçó magistral GM 2 h. Estudi material teòric 10 h.

Segona Activitat pràctica
Del 24 de Març al 14 d'abrill de
2021

Resolució
d'Activitat

  
Estudi material teòric i
pràctic.

40 h.
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3a. Sessió presencial
14/21 d'Abril de 2021

Exposició
temari Lliçó magistral GM 2 h. Estudi material teòric 10 h.

Tercera Activitat pràctica
Del 21 d'Abril al 25 de maig de
2021.

Resolució
d'Activitat

  
Estudi material teòric i
pràctic

40 h.

 NOT IMPORTANT: El lliurament de les activitats s'haurà de realitzar amb puntualitat.  En cas de presentar-
se fora de la data límit fixada al pla de desenvolupament es tindrà per NO PRESENTADA.

 

 

 

 

Sistema d'avaluació

 

Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris
% Dates

O/V
(1)

I/G
(2)

Observacions

 
Demostrar el grau de
coneixements adquirits
i les competències
específiques adquirides
en relació a la matèria
treballada fins al
moment.

Activitat Pràctica
En aquesta activitat es valorarà la
capacitat d’aplicar els coneixements
adquirits a les sessions presencials
i la capacitat d’anàlisi crítica i
l’argumentació donada en la
resolució de les activitats
plantejades.

25%
16 de Març
de 2021
(Data límit)

o I

L'activitat pràctica
consistirà en la
realització de
resolució d’un
qüestionari de
respostes múltiples
i/o la resolució d'un
cas pràctic i/o el
comentari de
lectures.
corresponents a les
unitats treballades
fins al moment.
 

 
Demostrar el grau de
coneixements adquirits
i les competències
específiques adquirides
en relació a la matèria
treballada fins al
moment.

Activitat Pràctica
En aquesta activitat es valorarà la
capacitat d’aplicar els coneixements
adquirits a les sessions presencials
i la capacitat d’anàlisi crítica i
l’argumentació donada en la
resolució de les activitats
plantejades.

30%
14 d'Abril de
2021
(Data límit)

o I

L'activitat pràctica
consistirà en la
realització de
resolució d’un
qüestionari de
respostes múltiples
i/o la resolució d'un
cas pràctic i/o el
comentari de
lectures.
corresponents a les
unitats treballades
fins al moment.
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Demostrar el grau de
coneixements adquirits
i les competències
específiques adquirides
en relació a la matèria
treballada fins al
moment.

Activitat Pràctica
En aquesta activitat es valorarà la
capacitat d’aplicar els coneixements
adquirits a les sessions presencials
i la capacitat d’anàlisi crítica i
l’argumentació donada en la
resolució de les activitats
plantejades.

30%
25 de maig
de 2021
(Data límit)

o I

L'activitat pràctica
consistirà en la
realització de
resolució d’un
qüestionari de
respostes múltiples
i/o la resolució d'un
cas pràctic i/o el
comentari de
lectures.
corresponents a les
unitats treballades
fins al moment.
 

 
Assoliment dels
coneixement bàsic de
la matèria

Participacio en Sessions
presencials
Donat el caràcter semiprensencial
de l'assignatura es valorarà
l'assistencia i la participació activa
en les tres sessions presencials
programades

 
15%
(5%
per
sessió)

17/24 de
Febrer/17/24
de Març i
14/21 d'Abril
de 2021

o I  

Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris
% Dates

O/V
(1)

I/G
(2)

Observacions

 

(1)Obligatòria / Voluntària       (2)Individual / Grupal

NOTA IMPORTANT: El lliurament de les activitats avaluatives s'haurà de realitzar amb puntualitat. Cas de
presentar-se fora de la data límit fixada al pla de desenvolupament es tindrà per NO PRESENTADA.

Bibliografia i recursos d'informació

A CONTINUACIÓ ES FACILITA UNA RELACIÓ D'OBRES I REPERTORIS NORMATIVS DE CARÀCTER
GENERAL SOBRE LA MATE`RIA DE PROTECCIÓ SOCIAL

AQUESTA BIBLIOGRAFIA SERÀ COMPLEMENTADA A CADA ACTIVITAT AMB LA DOCUMENTAICÓN
NECESSÀRIA PER A LA CORRECTA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EVALUATIVES.

 

I. Manuals,tractats i obres generals.

 BLASCO LAHOZ,J.F.: Curso de Seguridad Social. Ed.Tirant lo Blanch. Valencia.

GARCÍA MURCIA, J. et. alter: Tratado Práctico de Seguridad Social. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra).

GONZÁLEZ ORTEGA, S.: Introducción al Derecho de la Seguridad Social. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia.

MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. y HERRERO MARTÍN, J.B.: Curso de Derecho de la Protección Social. Ed. Tecnos.
Madrid.

MONEREO PÉREZ, J.L. et alter: La Seguridad Social a la luz de sus reformas, pasadas, presentes y futuras. Ed.
Comares.Granada.

MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo. Ed.Tecnos. Madrid.
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RODRÍGUEZ RAMOS, M.J. et alter: Sistema de Seguridad Social. Ed. Tecnos. Madrid.

  

II.Repertoris normatius laborals.

 GALIANA MORENO, J.M. i SEMPERE NAVARRO, A.V.: Legislación Laboral y de la Seguridad Social. Ed.
Thomson-Aranzadi. Cizur Menor (Navarra).

 RODRÍGUEZ-PIÑERO,M.; OJEDA AVILÉS, A.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F i GORELLI HERNÁNDEZ,
J.; CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J. y HURTADO GONZÁLEZ, L.: Legislación laboral y de Seguridad Social. Ed.
Tecnos. Madrid.

SEMPERE NAVARRO, A.V. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Código de la Seguridad Social. Ed. Thomson Reuters-
Aranzadi. Cizur Menor (Navarra).

SERRANO MARTÍNEZ, J.E. i SEQUEIRA DE FUENTES, M.: Legislación Social Básica. Ed. Civitas. Madrid.
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