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Informació general de l'assignatura

Denominació DRETS HUMANS I GÈNERE

Codi 14645

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

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

1 OPTATIVA Virtual

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 ROMERO BURILLO, ANA MARIA

Departament/s DRET PÚBLIC

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà / català
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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

CAMPS MIRABET, MARIA NURIA nuria.camps@udl.cat ,5

OLIVA PEDRICO, CARMEN carme.oliva@udl.cat 5,5

ROMERO BURILLO, ANA MARIA ana.romero@udl.cat 0

Informació complementària de l'assignatura

En aquesta matèria s'analitzarà el sistema internacional de protecció dels drets de les dones que s'ha anat
desenvolupant de forma progressiva i que avui en dia constitueix una de les branques del Dret internacional públic.
S'estudiarà la normativa vigent que conforma aquest sistema així com l'acció paral·lela dels moviments socials i
organitzacions no governamentals que ha coadjuvat a l'adopció de la mateixa. Es prestarà atenció específica a
l'Enfocament de Gènere i basat en Drets Humans. Finalment, s'analitzaran els mecanismes de control existents
per aconseguir l'aplicació efectiva de les normes.

Objectius acadèmics de l'assignatura

   OBJECTIUS

Conèixer els intruments normatius internacionals reguladors de la
protecció dels drets de les dones.
Aplicar els mecanismes de control existents i la jurisprudència a casos
concrets.
Comprendre les implicacions de l'Enfocament de Gènere i basat en Drets
Humans.
Reconèixer les situacions d'interseccionalitat i les conseqüències que se'n
deriven.

Competències

COMPETÈNCIES

GENÈRIQUES

Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva
àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
d'índole social, científica o ètica.
Fomentar el pensament analític o crític.
Afrontar la resolució de problemes

ESPECÍFIQUES
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CE8 Ser capaç de reconèixer i articular respostes a situacions de
discriminació i vulnerabilitat cap a les dones.
CE16 Reconèixer les situacions de discriminació cap a les dones a partir
d’un corpus o dels estudis de gènere i articular una resposta adequada i
efectiva.
Identificar la normativa específica, valorar i argumentar la seva aplicació.
Saber aplicar a casos concrets els mecanismes de protecció existents.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Unitat 1: Marc jurídic internacional sobre els drets de les dones: introducció.
Unitat 2: Anàlisi específic de la CEDAW i dels mecanismes extra convencionals de protecció.
Unitat 3: Enfocament de Gènere i basat en Drets Humans.

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia d'aquesta assignatura es caracteritza per ser un model d'ensenyament / aprenentatge en línia, a
través del Campus Virtual, que s'organitzarà a través de diferents activitats formatives consistents en les següents
modalitats:

- Sessions teòriques durant les quals s'exposaran els coneixements bàsics dels temes previstos en el contingut.

- La realització d’un treball acadèmic progressiu, orientat i pautat a través del campus virtual, a partir de les
següents activitats formatives:

Lectura de temes i bibliografia recomanda
Resolució de casos i treballs escrits
Fòrum: debats i xats

- Les tutories com a complement de la formació i per a resoldre dubtes.

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Curs 2022-23

Cronograma

Setmana del 20 de febrer: presentació l’assignatura.
Setmana del 27 de febrer: Unitat 1. Explicació i enunciat de la primera activitat a realitzar.
Setmanes del 6 al 17 de març (data límit): Lliurament de la primera activitat d’avaluació proposada.
Setmana del 20 de març: Unitat 2. Explicació i enunciat de la segona activitat a realitzar.
Setmanes del 27 de març al 14 d’abril (data límit): Lliurament de la segona activitat d’avaluació proposada.
Setmana del 17 d’abril: Unitat 3. Explicació i enunciat de la tercera activitat a realitzar.
Setmana del 24 d’abril al 5 de maig (data límit): Lliurament de la tercera activitat d’avaluació proposada.
Dia 26 de maig: Publicació dels resultats finals i, si s’escau, recomanació d’alguna activitat de reforç
respecte a alguna de les parts, la qual es lliurarà durant la setmana del període d’avaluació del 5 a l'11 de
juny (data límit).
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Sistema d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de les tres activitats següents:

- Exercici a partir de vàries lectures proposades (30%)

- Resolució d'un cas pràctic (40%)

- Rescensió crítica sobre una lectura proposada (30%)

En el seu moment es concretaran els detalls i pautes a seguir per a cadascuna de les activitats

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

A títol orientatiu es recomana, a continuació, una bibliografia bàsica, tot i que al llarg del curs es complementarà
amb altres textos, articles i monografies de caràcter específic relatives a les diferents unitats didàctiques i, en
particular, bibliografia relacionada amb les diferents activitats proposades.

- HOOKS, B. ET AL. Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras, 2004.

- BONET PÉREZ, J. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, V.M. (coord.): Los derechos humanos en el siglo XXI: continuidad y
cambios, 2008.

- CRUZ PARCERO, J.A; Vázquez, R (coord.): Derechos de las mujeres en el Derecho Internacional, 2010.

- DAVIS, A. Y.: Mujeres, raza y clase, 1981.

- FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. (coord.): Derecho internacional de los derechos humanos, 2000.

- MARIÑO MENÉNDEZ, F y FERNÁNDEZ LIESA, C.(coord.): El desarrollo y la cooperación internacional,1997.

- MASFERRER M., ORENGA J., PALACIOS A.: L’aplicació de l’Enfocament de Gènere i Basat en els Drets
Humans (EGiBDH) en la cooperació per al desenvolupament, 2018

- NACIONES UNIDAS. ONU MUJERES: El progreso de las mujeres en el mundo. En busca de la justicia, 2011.

- RODÓ-ZARATE, M: Interseccionalitat. Desigualtats, llocs i emocions, 2021.

- SOROETA LICERAS, J.: Los Derechos Humanos de la Mujer, 2008.

- VARGAS TRUJILLO, E; GAMBARA D'ERRICO, H (coords.): Guía para la evaluación de iniciativas para el
desarrollo, 2010.
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