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Àmbit d’aplicació 

 

 

 

 Graus 
 

 
Grau en Dret; grau en Ciència Política i de l’Administració; grau en 

Filosofia, Política i Economia; doble grau en Dret/ADE o ECO 
 
 

 

 

 Assignatures 

 

 

Dret Constitucional; Dret de la UE; Dret Administratiu; Dret Laboral; 

Filosofia del Dret 
 
 

  



                                         

 

 Abordatge docent 

 

Temes específics que es poden tractar 

 

 

1. Distinció entre discriminació directa i indirecta. Problemes 

d’aplicació. 

2. Acció positiva i desigualtat estructural. Limitacions de la intervenció 

legislativa. 

3. La complexitat de la injustícia estructural. Discriminació múltiple i 

interseccionalitat. 

4. Gender mainstreaming des d’un perspectiva de gènere. 

 
 

 

Activitats de seminari  

 

 

- Anàlisi de sentències (valoració de com alguns tribunals entenen i 

resolen els casos de discriminació indirecta i acció positiva). 

 

- Anàlisi de legislació antidiscriminatòria (estereotips, contradiccions 

internes i nivells de profunditat en matèria de gènere). 

 

- Estudi de documents i discursos sobre les polítiques de gender 
mainstreaming, especialment a les institucions de la UE. 
 
* Pel que fa a la interseccionalitat, es pot mostrar com poden conviure les 
polítiques de gender mainstreaming amb una lògica interseccional, tenint 
present que la implementació d’aquestes polítiques requereix pensar 
mesures a curt, mig i llarg termini, i que a llarg termini només poden tenir 
èxit si se centren en la diversitat i no només en el gènere. 
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Altres recursos  
 

Informes, recursos audiovisuals, etc. 

 

− Asunto Gruber, STJCE de 14 de septiembre de 1999; Asunto 

Cadman, STJCE de 3 de octubre de 2006. 

− Asunto Marshall, STJCE de 11 de noviembre de 1997; STC 12/2008, 

de 29 de enero; STC 13/2009, de 19 de enero. 

− Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

− Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 

asuntos de empleo y ocupación (refundición). 

− Proposal for a Directive on improving the gender balance among 

non-executive directors of companies listed on stock exchanges and 

related measures, Comisión Europea, 14/11/2012. 

 

Fonts de dades (bases de dades o informes amb dades) 

− PARLAMENTO EUROPEO. La igualdad entre hombres y mujeres. 

Disponible en línia:  

<http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/59/la-

igualdad-entre-hombres-y-mujeres> 

− DIRECTORATE GENERAL OF HUMAN RIGHTS, COUNCIL OF EUROPE. 

2004. Gender Mainstreaming. Conceptual framework, methodology 

and presentation of good practices. Estrasburg, 1-24. Disponible en 

línia: <https://www.unhcr.org/3c160b06a.pdf> 

 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/59/la-igualdad-entre-hombres-y-mujeres
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/59/la-igualdad-entre-hombres-y-mujeres
https://www.unhcr.org/3c160b06a.pdf

