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IGUALTAT DE TRACTE I NO 
DISCRIMINACIÓ EN LA UNIÓ 

EUROPEA 

Director: Prof. Dr. Millán Requena Casanova, 
coordinador del Mòdul Jean Monnet. 
 

OBJECTIUS: Estudi del principi d’igualtat de tracte/no 

discriminació en el context de la Unió Europea i la seua 

aplicació a grups vulnerables com ara minories, 
refugiats, persones amb discapacitat, dones, 

homosexuals, des d’un enfocament transversal i 

interdisciplinar. 
 
CONTINGUTS:  

 
BLOC I: El principi d’igualtat de tracte en la 
Unió Europea. 
 

1.  El principi d’igualtat de tracte en la Unió Europea: 
origen i evolució.  

2.  El cont ingut bàs ic del pr inc ip i d ’ igual tat 
de trac te.  

3.  La Car ta dels  Drets   
Fonamentals  de la Unió  Europea.  

4.  Igual tat  de tracte en l ’  àmbit  del t rebal l :  
sexe, edat i  d iscapac i tat .  

 

BLOC II: Igualtat de tracte, ciutadania i 
immigració 
 
5.  Cr is i  econòmica i  l l iure c irculac ió de 

persones en la Unió  Europea.  
6.  Els nacionals  de tercers Estats en la 

Unió Europea: immigrac ió ir regular ,  
“devoluc ions en f rontera” i  drets 
humans.  

7.  La l lu i ta contra e l rac isme i la xenofòbia 
en la Unió Europea.  

8.  Immigrac ió, c iutadania i  d ivers itat  
cu ltura l .  

 

BLOC III:  Igualtat de tracte i protecció dels 
grups vulnerables.  
 
9.  La protecc ió de les  minor ies:  la  s ituac ió 

de la minor ia gi tana.  
10.  La protecc ió d’a ltres grups vulnerables:  

dones,  homosexuals  i  refugia ts.  
11.  El tracte preferenc ia l a través d’acords:  

e ls casos de Turquia i  e l  Marroc.  
12.  Migrac ió, desenvolupament econòmic i  

t rac te preferencia l  en les re lacions 
mediterrànies .  

 

 
DATES: 5, 6, 8, 13, 19, 20, 23, 26, 27 i 30 d’octubre de 
2015; 2, i 6 de noviembre. 
HORARI: de 10'00 a 14’00 h., amb descans de 20 
minuts. 
LLOC: AULARI I (Aula per determinar) 

PERÍODE DE MATRÍCULA: de l’1 de setembre de 
2015 al 6 d’octubre de 2015 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 10 euros (inclou 
materials del curs). 

DIRIGIT A: a estudiants universitaris d’estudis en 
extinció, preferentment. També a qualsevol persona 
amb interès per la matèria. 
METODOLOGIA: Eminentment pràctica, no basada 
només en la transmissió de coneixements teòrics, sinó 
en l’adquisició de competències per part dels 
estudiants. 

 

BUTLLETA D’ INSCRIPCIÓ 

COGNOMS, NOM: ____________________ 
___________________________________ 
 
TEL.:_______________________________ 
 
ADREÇA ELECTRONICA 

(A/E):______________________________ 
 
DNI:________________________________ 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ: 

 
ÁREA DE DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS 

INTERNACIONALS. 
FACULTAT DE DRET. 

 
Tel.: 965-90-34-00 (ext. 3206)/965-90-35-95 
Fax: 965-90-38-49 

A/e: ddipdp@ua.es 

Web: http://ddipdp.ua.es 

 

Activitat finançada a través del 
Programa Erasmus+ de la Unió 
Europea. Mòdul Jean Monnet: (ref. 
Project: 553174-EPP-1-2014-1-ES-
EPPJMO-MODULE). 
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