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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL, FAMÍLIA I GÈNERE

Codi 14644

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Estudis de
Gènere i Gestió de Polítiques
d'Igualtat

1 OBLIGATÒRIA Virtual

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3.6 2.4

Nombre de
grups

1 1

Coordinació ROMERO BURILLO, ANA MARIA

Departament/s DRET PÚBLIC

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

150 hores de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà 100%

2022-23

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

ROMERO BURILLO, ANA MARIA ana.romero@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Al tractar-se d'una assignatura inclosa dins del Mòdul de Fonaments Teòrics, és a dir, una assignatura obligatòria
per a tot l'alumnat del Màster i tenir un caràcter eminentment jurídic, a l'inici de l'assignatura s'oferirà una formació
addicional de caràcter general sobre Fonaments Jurídics vinculats a la matèria objecte d'estudi, per tal que
l'alumnat no provinent de titulacions on es cursa de forma específica o general els coneixements jurídics puguin fer
un correcte seguiment de l'assignatura.  Aquesta formació introductòria, és objecte també d'avaluació a la primera
activitat programada a l'assignatura.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Identificar conceptualment des d’una vessant jurídica els termes igualtat, discriminació, discriminació
positiva, discriminació negativa, acció positiva i igualtat d’oportunitats.
Conèixer les dificultats i les mesures vigents dirigides a afavorir l’entrada i permanència de la dona al món
del treball.
Desenvolupa a nivell pràctic estratègies dirigides a neutralitzar accions o conductes sexistes al mon del
treball.
Dominar la metodologia i les tècniques per a la poder interpretar i aplicar correctament els principis i normes
jurídiques pròpies de la matèria laboral des d’una vessant de gènere.

Competències

1. Competències Bàsiques.

CB7_Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució dels problemes en entorns nous i poc
coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8_Ser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació,
que essent incompleta o limitada inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB10_Posseir les habilitats d' aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en
gran mesura autodirigit o autònom

 

2. Competències Generals

CG4_Saber analitzar de manera crítica l'entorn cultural, social i polític a partir d'un corpus o saber disciplinari.
(Competència cognitiva).

 

2. Competències Específiques.

CE2_Ser capaç d’identificar les fonts de les desigualtats de gènere que han operat i operen als diferents àmbits.
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CE3_Saber analitzar les situacions de desigualtat de gènere (manca d’igualtat de tracte i d’oportunitats) en
diversos àmbits i ser capaç de dissenyar solucions.

CE6_Dominar la legislació vigent sobre gènere i ser capaç d'avaluar les seves implicacions socials.

CE16_Reconèixer les situacions de discriminació envers les dones a partir d'un corpus o dels estudis de gènere i
articular una respost adequada i efectiva.

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

Mòdul 1. Delimitació conceptual del dret a la igualtat i a la no discriminació

Aquest primer mòdul del curs, anomenat “Delimitació conceptual del dret a la igualtat i a la no discriminació” pot
considerar-se un mòdul introductori on es presenten algunes definicions bàsiques de la matèria que ens ocupa. 
Per mitjà d’aquest mòdul es volen acotar des d’una vessant jurídica els elements fonamentals sobre els quals
pivota tota l’assignatura.

Unitat 1.

1. Delimitació conceptual d’igualtat i la seva distinció amb la no discriminació.
2. Tipus de discriminació: la discriminació directa i la discriminació indirecta.
3. L’acció positiva.
4. La igualtat de tracte i d’oportunitats.

 

Mòdul 2. Mercat de treball i mesures d’accés a l’ocupació

En aquest mòdul es realitzarà una anàlisi de la situació actual socio-laboral de la dona i un estudi dels
mecanismes i mesures previstes per a l’accés de les dones al mercat de treball en condicions d’igualtat, tant des
de la vessant de treballadora per compte aliè, com des de la vessant d’emprenedora.

 

Unitat 2.

1. L’accés de la dona al mercat de treball: situació actual
2. Mesures per a la consecució d’una presència equilibrada al mercat de treball: accions en l’accés al treball

de lluita contra la dualització, segmentació i masculinització de llocs de treball.
3. Mesures de foment de la contractació femenina: les bonificacions, subvencions i altres instruments.

 

Mòdul 3. Les condicions de treball i la permanència de la dona al lloc de treball.

Aquest mòdul presenta de manera ordenada i estructurada els principals continguts de la relació laboral i on de
forma més habitual es posa de manifest conductes discriminatòries.  La identificació d’aquestes conductes és el
pas previ per establir mesures de caire preventiu i la previsió d’accions que vagin dirigides a fer efectiu el principi
d’igualtat en l’àmbit del treball referents tant a les condicions i vicissituds de la prestació de treball, com de les
mesures de protecció social.  En aquestes unitats es treballaran especialment aquelles mesures introduïdes per la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones i la Llei orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, així com les modificacions que han
afectat amb posterioritat a aquestes normes, en especial el RD-llei 672019.

Unitat 3.

1. La classificació professional.
2. El temps de treball: permisos, llicències i reducció de jornada.
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3. La retribució del treball: la discriminació salarial de la dona.

 

Unitat 4.

 

1. La suspensió del contracte de treball per naixement i cura de menor.
2. L’excedència per tenir cura filles i filles i de familiars.
3. El règim dels acomiadaments per assetjament sexual i per raó de sexe.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

L’activitat formativa es desenvoluparà mitjançant la presentació de diverses unitats didàctiques que es treballaran
de manera virtual a través de la plataforma SAKAI.  Aquesta activitat formativa es podrà desenvolupar mitjançant
classes magistrals, debats i col·loquis, estudi del cas, treballs escrits, proves avaluatives i tutories.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Programació de l'assignatura

 

Dates
 

Descripció:
Activitat
Presencial

HTP (2)
(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP (3)
(Hores)

1a. Sessió expositiva
 

Lliço magistral de la
Unitat 1

 
 
 
 

Audició i estudi de
material tèoric

1 h.

1a. Activitat
 
 

Resolució d'activitat   
Estudi material teòric i
pràctic i resolució de
l'activitat

23 h.

2a. Sessió expositiva
 

Lliço magistral de la
Unitat 2

  Estudi material teòric 1 h.

2a. Activitat
 

Resolució d'activitat L .
Estudi material teòric i
pràctic i resolució
d'activitat

23 h.

3a. Sessio expositiva
 

Lliçó magistral de la
Unitat 3

  Estudi material teòric 1 h.

3a. Activitat
 

Resolució d'activitat   
Estudi material teòric i
pràctic i resolució
d'activitat

50 h.

4a. Sessió expositiva
 

Lliçó magistral de la
Unitat 4

  Estudi material teòric 1 h.

4a. Activitat
 

Resolució d'activitat   
Estudi material tèoric i
pràtic i resolució
d'activitat

50 h.

 

2022-23



Sistema d'avaluació

 

L ’ avaluació serà continua i es realitzarà mitjançant activitats (estudis de cas, resolució d’exercicis i treballs
escrits…). La guia docent de l’assignatura concretarà cadascuna de les activitats a desenvolupar i els criteris
d’avaluació.  Tanmateix s’indicarà el material necessari per a la resolució de les activitats proposades.  En tot cas,
les activitats a desenvolupar al llarg de l’assignatura seran 4 i el percentatge que tindrà cada activitat serà la que
figura en aquest apartat.

 

Les activitats a desenvolupar per l’estudiantat s’hauran de desenvolupar d’acord amb alguna de les modalitats
d’activitats formatives indicades a l’assignatura.

 

Sistema d’avaluació Ponderació sobre la nota final

Activitat 1 25%

Activitat 2 25%

Activitat 3 25%

Activitat 4 25%

 

Bibliografia i recursos d'informació

I. BIBLIOGRAFIA.

La relació bibliogràfica que s’adjunta és només orientativa i té l’objectiu de recollir treballs que tractin la matèria
objecte d’estudi i que permetin oferir una visió completa i general de la mateixa.  Aquesta bibliografia serà
seleccionada i, en el seu cas, completada aa cada activitat de l’assignatura amb una relació de monografies i
articles específics destinats a facilitar la realització de cada activitat.

- ALBIOL MONTESINOS, Ignacio. et alter: Aspectos laborales de la ley de igualdad. Ed. Tirant lo Blanch.
València, 2007.

- ÁLVAREZ ALONSO, David. i ÁLVAREZ DEL CUVILLO, Antonio.: “Nuevas reflexiones sobre la noción de
discriminación y la eficacia de la tutela antidiscriminatoria”. Revista Española de Derecho del Trabajo, núm.
132/2006.

- BALLESTER PASTOR, Inmaculada.: “De como la reforma operada por el RD Ley 3/2012 ha degradado el derecho
fundamental a la conciliación de las responsabilidades”. Revista de Derecho Social, núm. 57/2012, págs. 99 a 114.

- ESCUDERO RODRÍGUEZ, Ricardo.: “Planes de igualdad en la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres”. Relaciones Laborales, núm. 9/2007.

- FABREGAT MONFORT, Gemma.: “La negociación colectiva de los planes de igualdad”. Revista de Derecho
Social, núm. 37/2007.

- FERNÁNEZ LÓPEZ, Fernanda.: “Igualdad y no discriminación por razón de sexo: planteamiento constitucional”
en APARICIO, J. y BAYLOS, A. (Coord.): Autoridad y democracia en la empresa. Ed. Trotta. Madrid, 1992, págs.
95 a 114 y 135 a 144.

- GARCÍA NINET, Ignacio. (Dir.): Comentarios a la ley de igualdad. Ed. CISS. València, 2007.

-KAHALE CARRILLO, D.Tony.: “Despido disciplinario por razón de sexo: obligación empresarial de adoptar
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medidas específicas para prevenir el acoso sexual el acoso por razón de sexo en el trabajo”. Revista de Trabajo y
Seguridad Social. Centro de Estudios Financieros, núm. 328/2010.

- LOUSADA AROCHENA, J.Fernando. (Coord.): El principio de igualdad en la negociación colectiva. Ed. MTI.
Madrid, 2008.

- LOUSADA AROCHENA, J.Fernando.: El Derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Ed.
Tirant lo Blanch. Valencia, 2014.

- MERCADER UGUINA, Jesús.R. (Coord.): Comentarios laborales a la ley de igualdad entre mujeres y hombres.
Ed. Tirant lo Blanch. València, 2008.

-MORENO GENÉ, J. i ROMERO BURILLO, Ana .M.: Medidas laborales y de protección socialde la trabajadora de
víctima de violencia de género, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

-NIETO ROJAS, Patricia. (Dir.): Acciones públicas y privadas para lograr la igualdad en la empresa, Dykinson,
Madrid, 2021.

- ORTIZ LALLANA, Carmen. i SESMA BASTIDA, Beatriz.. La protección del trabajo femenino: análisis
comparativo en el marco autonómico, nacional y europeo. Ed. IER. Logroño, 2008.

- PERÁN QUESADA, Susana.: Derecho social y género. Ed. Thomson Reuters-Aranzadi. Cizur Menor (Navarra),
2014.

- PÉREZ DEL RÍO, Teresa.: “La Ley Orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Aproximación para el
debate”. Revista de Derecho Social, núm. 37/2007.

- ROMERO BURILLO, Ana.M.: Igualdad y retribución. Ed. Tirant lo Blanch. València, 2006.

-ROMERO BURILLO, Ana .M. y RODRÍGUEZ ORGAZ, Cristina. (Coords.): La protección de la víctima de violencia
de género. Ed. Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2016.

- ROMERO BURILLO, Ana .M. y RODRÍGUEZ ORGAZ, Cristina. (Coords.): Trabajo, género e igualdad. Un estudio
jurídico-laboral tras diez años de la aprobación de la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ed. Thomson Reuters-Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2018.

-ROMERO BURILLO, Ana .M.: "Trabajo, género y nuevas tecnologías", Iuslabor, núm. 1/2019.

- RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel.: “La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley Orgánica 3/2007”.
Relaciones Laborales, núm. 8/2007.

- RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.Fernanda.: Igualdad y Discriminación. Ed. Tecnos.
Madrid, 1986.

- SALA FRANCO, Tomás. et alter (Coords.): Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Ed. La Ley. Madrid, 2008.

- SÁNCHEZ TRIGUEROS, Carmen. (Dir.): La presencia femenina en el Mundo Laboral: Metas y realidades. Ed.
Aranzadi, 2006.

- SÁNCHEZ TRIGUEROS, Carmen. i SEMPERE NAVARRO, Antonio.V. (Ed.): Comentarios a la Ley 3/2007, de 22
de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2008.

- TOMEI, Marisa: “Análisis de los conceptos de discriminación y de igualdad en el trabajo”. Revista Internacional
del Trabajo, vol. 122/2003, núm. 4. págs. 441 a 459.

- VALLEJO DACOSTA, Raquel.: “El acoso sexual y acoso por razón de sexo: riesgos de especial incidencia en la
mujer trabajadora”. Relaciones Laborales, núm. 5/2007.

 

II.REPERTORIS NORMATIUS
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CRUZ VILLALÓN, Jesús. i MAEZTU GREGORIO DE TEJADA, Javier.: Estatuto de losTrabajadores. Ed. Tecnos.
Madrid.

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

RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel.; OJEDA AVILÉS,Antonio.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.Fernanda i GORELLI
HERNÁNDEZ, Juan.: Legislación laboral. Ed. Tecnos. Madrid.

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

 

III. ALTRES FONTS D'INFORMACIÓ

 

http://www.gencat.net/treballiindustria/departament/activitat/treball/dadest3/index.html

http://www.ccoo.cat/dona/

http://www.ces.es

http://www.mtas.es/mujer (Mujer en cifras)
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