Documentació addicional. Taller formatiu:
Docència en Dret amb perspectiva de gènere

1. Programa del taller
Nom del taller: Docència en Dret amb perspectiva de gènere
Conductora del taller: Dra. María Concepción Torres Díaz
Dia: A determinar, juny-octubre 2022
Durada: 3 hores
Lloc: Facultat de Dret, UdG
Inscripcions obertes a tot els professorat amb docència al Grau en Dret

2. Cronograma d’activitats
Dates
Gener-maig
2022
Abril 2022
Maig 2022

Juny 2022

Activitats
Realització de l’estudi diagnòstic sobre la perspectiva de gènere al Grau en
Dret (en curs)
Fixar la data de celebració del taller i reserva d’espai; gestió de despeses de
viatge; inici de la difusió del taller
Lliurament de l’esborrany d’informe i adaptació dels continguts del taller a
l’informe de l’estudi diagnòstic
Difusió de la data i continguts del taller; recollida inscripcions del
professorat
Taller

Curricula dels membres de la UdG que hi participen
Blay Gil, Ester
Ester Blay és professora agregada al Departament de Dret Públic de la Facultat de Dret de la UdG, on
imparteix docència al Grau en Criminologia. Llicenciada en Dret a la Universitat de Barcelona i doctorada a
la Universitat Autònoma de Barcelona, ha centrat la seva recerca fonamentalment en tres àmbits al llarg de
la seva trajectòria: la resposta del sistema penal a la violència contra les dones en el context de la parella,
les mesures penals alternatives i recentment la presa de decisions i la cultura judicial. Actualment és
vicedegana de la Facultat de Dret i delegada del rector a la Facultat per les qüestions de gènere.
Podeu consultar el currículum de la Dra. Blay al següent enllaç: https://www.udg.edu/ca/directori/paginapersonal?ID=53802

Gutiérrez del Moral, María Jesús
María Jesús Gutiérrez del Moral és professora titular de Dret eclesiàstic al Departament de Dret públic de la
Facultat de Dret. Doctora en Dret per la Universitat de Girona, la seva recerca s’ha centrat en la llibertat
religiosa, discriminació i odi, així com la convivència religiosa, aspectes que ha tractat amb una dimensió
europea. Recentment s’ha centrat en aspectes relatius a la igualtat de gènere i les creences religioses en les
societats contemporànies. És coordinadora del Grau en Dret.

Podeu consultar el currículum de la Dra. Gutiérrez del Moral al
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?om=CG&ID=52663&language=ca-ES

següent

enllaç:

Ruda Gonzalez, Albert
Albert Ruda és professor agregat de Dret civil al Departament de Dret Privat d la Facultat de Dret, on hi va
cursar la llicenciatura i el doctorat (amb menció europea). La seva recerca se centra en el Dret de la
responsabilitat civil i el Dret de contractes. És autor d'unes 125 publicacions, entre articles científics,
monografies, edició i contribucions a obres col·lectives.
Col·labora amb el Govern català en l'elaboració i actualització del Dret civil de Catalunya, en condició de
membre de la Secció d'Harmonització de la Comissió de Codificació de Catalunya, pertanyent a l'Observatori
de Dret privat de la Generalitat de Catalunya. Des de 2015, és president de tribunal arbitral de la Junta
Arbitral de Consum de Catalunya (Agència Catalana de Consum). Des de la seva creació el 2015, és membre
del Comitè d'ètica i bioseguretat de la recerca de la UdG. És Degà de la Facultat de Dret.
Podeu consultar el currículum del Dr. Ruda al següent enllaç: https://www.udg.edu/ca/directori/paginapersonal?ID=2000800

Informació addicional
La ponent proposada per aquesta activitat és Maria Concepción Torres Díaz, Doctora en Dret, professora
de Dret Constitucional a la Universitat d’Alacant i advocada. És investigadora a l’Institut Universitari
d’Estudis de Gènere de la Universitat d’Alacant i les seves línies prioritàries de recerca se centren en l’anàlisi
del dret constitucional des de la perspectiva de gènere, el constitucionalisme crític i el feminisme jurídic com
a marc d’interpretació dels drets humans, així com l’impacte de les noves tecnologies en els drets humans. Es
pot consultar el seu currículum a https://ieg.ua.es/es/estructura-y-organizacion/pdi-integrante/mariaconcepcion-torres-diaz.html.
La Dra. Torres Díaz és autora de la Guia de docència universitària amb perspectiva de gènere
sobre Dret i Criminologia, de la Xarxa Vives, publicada el 2018 (https://www.vives.org/book/dret-icriminologia-guia-per-a-docencia-universitaria-amb-perspectiva-genere/), que va presentar el 2020 a la
Facultat de Dret.
Es considera, doncs, que és la formadora més adient per aquest taller.

