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Les discriminacions i els comportaments 
inspirats per l’odi i la intolerància estan prohibits 
(art. 14 CE) i qui els pateix ha de disposar 
d’instruments i de garanties per restablir els 
seus drets. L’assoliment de la igualtat real i 
efectiva i la reparació de les discriminacions és 
una tasca fonamental que concerneix tothom i, 
particularment, els poders públics (art. 9.2 CE). 

Els darrers anys s’ha constatat la dificultat per 
identificar els casos de discriminació i alhora 
s’han orquestrat campanyes adreçades a minvar 
la credibilitat del testimoni de les persones 
discriminades. A més, no sempre es denuncien 
tots els incidents discriminatoris que es 
produeixen. Això és degut, entre altres causes, 
a la desconfiança en el resultat de la denúncia 
o al desconeixement dels instruments jurídics 
i de les garanties que assisteixen les víctimes, 
a la manca de formació dels actors jurídics 
sobre Dret antidiscriminatori i drets humans, 
a la desconeixença de la necessitat d’integrar 
la perspectiva de gènere en la pràctica jurídica, 
o a la «normalització» dels comportaments 
discriminatoris per part de determinats sectors 
de la societat. 

Per tot això, resulta molt necessària la formació 
dels professionals encarregats de donar resposta 
a les denúncies i reclamacions formulades per 
reparar les discriminacions. 
Aprofita l’oportunitat que et brinda aquest 
postgrau, matricula-t’hi ara!

En què consisteix?
El curs d’especialista universitari se centra en 
l’exercici de la pràctica jurídica, en les garanties 
antidiscriminatòries i en la perspectiva de 
gènere. El seu objectiu principal és reforçar 
les habilitats i competències dels advocats i 
advocades i altres professionals jurídics en casos 
en què puguin concórrer causes de discriminació 
(sigui per motiu de gènere, de discapacitat, de 
raça o ètnia, o per causa d’orientació sexual, o 
bé discriminació múltiple). Es tracta de donar 
claus pràctiques als professionals perquè puguin 
restablir la víctima en la igualtat i la dignitat que 
li són pròpies i ajudar-la a refer-se del dany que 
hagi patit. 

En aquest curs es tracten continguts no abordats 
específicament a les assignatures obligatòries 
del grau de Dret ni al Màster en Pràctica Jurídica 
o en altres titulacions oficials de la UIB. El curs 
se sustenta sobre tres eixos fonamentals: en 
primer lloc, més coneixença de la diversitat i els 
incidents discriminatoris; en segon lloc, l’impuls 
d’estratègies de promoció de la igualtat de tracte 
i no discriminació; finalment, la necessitat de 
traslladar la perspectiva de gènere a l’àmbit de la 
Justícia.

L’aspecte diferencial que presenta aquest curs 
rau en l’enfocament eminentment pràctic, 
transversal, de gènere i multidisciplinari per 
a la millor assistència jurídica en casos de 
discriminació. Pretén oferir estratègies als 
professionals jurídics (principalment, advocats 
i advocades), però també als graduats i 
graduades en Relacions Laborals i treballadors 
i treballadores socials, per afrontar amb 
recursos més eficaços les situacions en què 
concorren diferents tipus de discriminació o 
els litigis aparentment neutres amb estereotips 
o prejudicis que generen més discriminació o 
desigualtat. Es tracta, en definitiva, de reforçar 
el coneixement processal pràctic i, al mateix 
temps, exposar instruments per detectar els 
casos de discriminació i donar una perspectiva 
de gènere a la pràctica jurídica. 



Aquest curs neix amb la vocació d’articular noves vies per enfortir els drets d’aquelles persones que 
pateixen discriminació per motiu de gènere, orientació sexual, discapacitat, raça o ètnia, i en general, 
aprofundir en les garanties existents per fer la societat més justa i equilibrada, lliure de discriminacions. 
En aquesta tasca també està compromès el LIDIB (Laboratori Interdisciplinari de Drets i Llibertats de les 
Illes Balears).

A qui va adreçat?

• Graduats i graduades en Dret i alumnat del quart curs del grau de Dret i GAID
• Graduats i graduades en Relacions Laborals i alumnat del quart curs del grau de Relacions Laborals
• Graduats i graduades en Treball Social i alumnat del quart curs del grau de Treball Social
• Graduats i graduades d’altres titulacions interessats en la pràctica jurídica antidiscriminatòria i la superació dels

estereotips i prejudicis en relació amb determinats col·lectius vulnerables.

Estructura i titulacions que es poden obtenir

Aquests són els mòduls que s’han de realitzar per obtenir les següents titulacions:

TÍTOL M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 PREU

EU en Dret Antidiscriminatori i 
Pràctica Jurídica amb Perspectiva de 
Gènere (30 ECTS)

X X X X X X X X X X
400 
euros

ExU en Dret Antidiscriminatori 
i Pràctica Jurídica davant la 
Discriminació per raó de Gènere (18 
ECTS)

X X X X X X X
400 
euros

CAU en Perspectiva de Gènere 
i Pràctica Jurídica davant la 
Discriminació a causa de l’Origen 
Racial o Ètnic (6 ECTS)

X X
100 

euros

CAU en Perspectiva de Gènere 
i Pràctica Jurídica davant la 
Discriminació per raó d’Orientació 
Sexual o Identitat de Gènere

X X
100 

euros

CAU en Perspectiva de Gènere 
i Pràctica Jurídica davant la 
Discriminació per motiu de 
Discapacitat

X X
100 

euros



Professorat 

• Charo Alises Castillo. Doctora en Ciències de la Comunicació i màster en Direcció de Recursos
Humans. Advocada especialitzada en qüestions legals LGTBI.

• Jordi Cardona Llorens. Catedràtic de Dret Internacional de la Universitat de València.

• Sonia Castro. Advocada i gerent de FoQua i Plena Inclusió de les Illes Balears.

• Maria Duran i Febrer. Advocada especialista en la defensa dels drets de les dones. Directora de
l’Institut Balear de la Dona.

• Patricia Faraldo. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de la Corunya i diplomada en
Criminologia.

• Estefanny Molina Martínez. Advocada sènior de Women’s Link Worldwide.

• José García Añón. Catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València. Investigador de
l’Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València. Membre del Grup d’Estudis
sobre Ciutadania, Immigració i Minories de la Universitat de València.

• Rosa M. Gil López. Advocada en exercici especialitzada en violència de gènere i Dret de família.

• Altamira Gonzalo Valgañón. Advocada especialitzada en Dret de família i drets humans.

• Rosario Guerrero Martín. Àrea jurídica de l’Institut Nacional de la Dona, especialista en elaboració i
seguiment del plans estatals i europeus d’igualtat.

• Patricia Laurenzo. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Màlaga.

• Antoni Llabrés Fuster. Professor titular de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears i membre
del Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de les Illes Balears.

• Magdalena Llompart Bennàssar. Professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la
Universitat de les Illes Balears i membre del Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de les
Illes Balears.

• Luis López Guerra. Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Carlos III de Madrid. Magistrat
del Tribunal Constitucional (1986-1995), vocal del Consell General del Poder Judicial (1996-2011) i
magistrat del Tribunal Europeu dels Drets Humans (2008-2019).

• Francesca Mas Busquets. Advocada especialitzada en Dret de família. Professora de Pràctica Jurídica
del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. Col·laboradora en el Grup de Recerca d’Estudis de Gènere
de la Universitat de les Illes Balears. Membre del Consell Assessor de la Fundació IRES (Institut de
Reinserció Social).

• Valentina Milano. Professora contractada doctora de Dret Internacional Públic i membre el
Laboratori Interdisciplinar sobre Drets I Llibertats de les Illes Balears

• Eduard Ramon Ribas. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears i membre del
Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de les Illes Balears.

• Torcuato Recover Balboa. Advocat. Assessor jurídic de l’Asociación Española de Fundaciones
Tutelares (AEFT) i coordinador del Foro de Asesoría Jurídica de l’AEFT.

• Raquel Solano Marino. Fiscal degana de la Secció Territorial de Manacor.

• María del Carmen Tomás-Valiente Lanuza. Professora titular de Dret Penal de la Universitat de les
Illes Balears i membre del Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de les Illes Balears.



Dades específiques

Directors del curs:
Eduard Ramon Ribas, catedràtic de Dret Penal 
(Departament de Dret Públic de la UIB)

Maria Ballester Cardell, professora contractada 
doctora de Dret Constitucional (Departament de 
Dret Públic de la UIB)

Coordinador del curs: 

Antoni Llabrés Fuster, professor titular de Dret 
Penal (Departament de Dret Públic de la UIB)

Magdalena Llompart Bennàssar, professora 
titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
(Departament de Dret Públic de la UIB)

Francesca Llodrà Grimalt, professora titular de 
Dret Civil (Departament de Dret Privat de la UIB)

Margalida Capellà i Roig, professora contractada 
doctora de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals (Departament de Dret Públic de la 
UIB).

Nombre de places: mínim: 12, màxim: 25 el curs 
complet. Més 5 places per mòduls

Modalitat: semipresencial

Durada: 30 ECTS (80 hores presencials)

Dates i horaris: del 9 de novembre de 2021 al  
març de 2022. En horari de 16 a 19 hores els 
dimarts, dimecres i dijous.

Lloc: Edifici Sa Riera (i a través de Zoom amb 
presencialitat síncrona a Menorca i d’Eivissa i 
Formentera. 

Termini de matrícula: fins al 28 de setembre de 
2021

Preu i terminis: gràcies al finançament de 
l’Institut Balear de la Dona, el cost de matrícula 
pels cursos d’especialista i d’expert és de 400 
euros, i pels cursos d’actualització universitària, 
de 100 euros.

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo 
en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnat 
perquè es pugui impartir.

Es retornarà l’import de la matrícula en cas de no 
admissió o d’anul·lació del curs.

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/antidiscriminatori

MATRICULA’T JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/antidiscriminatori


Benvinguts a UIBTalent

La UIB és entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a 
més, podem presumir de ser al top ten mundial 
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit 
primeres universitats en qualitat i innovació 
docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per a 
emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2, 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

