
LLICENCIATURA DE CRIMINOLOGIA 
GÈNERE, DELINQÜÈNCIA I JUSTÍCIA PENAL 
CURS 2007-2008 
(VALIDAT PER AL CURS 2008/09) 
PROFRA.  ENCARNA BODELÓN GONZÁLEZ1

                                                 
1 Àrea de Filosofia del Dret (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
 



1. OBJECTIU DE L’ASSIGNATURA: L’objectiu d’aquesta matèria es oferir una 
anàlisis del pensament criminològic des de la perspectiva de gènere. El coneixement del 
sistema penal i del delicte que ofereix la criminologia es troba traspassat per l’estructura 
social de gènere. Per adquirir un correcte coneixement del funcionament del sistema 
penal és necessari conèixer com incideix en una de les desigualtat bàsiques de les 
nostres societats que és la de gènere. 



2. .PROGRAMA 
 
1.El sexisme de les teories criminològiques. 
 Les dones en la criminologia tradicional 
 La invisibilització de les dones en la criminologia. 
 
 
2. El gènere i les teories criminològiques actuals. 
2.1. Estructura de gènere i processos de criminalització 
2.2. La criminalitat femenina. 
 
 
3. Pràctiques selectives en l’administración de justícia penal.  
3.1.El sexisme en la justícia penal. 
3.2.La justícia penal como justícia “masculina”.  
3.3.La sexuació del dret. 
 
 
4.1.Dones i presó (I). 
4.1. Característiques històriques de les reclusions femenines. 
4.1. Aspectes sociològics de les presons de dones 
 
5. Processos de discriminació i presons de dones. (II) 
 
5.1.Les dones gitanes i la presó 
5.2.Les dones migrades i la presó 
5.3. Les situacions de les dones ex-preses. 
 
6.Sexualidad i criminología 
 
6.1.La criminalizació del cos femení. 
5.1) La criminalització de la prostitució. 
5.2) Les agressions sexuals 
 
7. Les violències contra les dones i el debat criminològic (I) 
 
7.1.Les definicions del fenomen de les violències contra les dones 
7.2. El tractament jurídic-penal de la violència contra les dones. Caracterítiques 
històriques  i socio-jurídiques 
 
 
8. Les violències contra les dones i el debat feminista (II) 
 
7.1) Caracterísitiques històriques i socio-jurídiques. 
7.2) El debat criminològic feminista sobre la violència de gènere. 
 
9. Seguretat ciudadana i gènere. 
 
9.1 Aproximacions a la noció de seguretat des del gènere. 
9.2. Ciutat i seguretat per les dones 



 
10. La criminologia feminista i els estudis de gènere. 
10.1. Els drets de les dones i el dret penal. Els límits de la intervenció penal. 
10.2. Crítiques a  la intervenció penal des de una perspectiva feminista. 



 
3.. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 
 
1. Comprensió de les teories de gènere en l’àmbit criminològic i del sistema penal. 
2. Coneixement de la situació de les dones en la justícia penal. 
3. Anàlisi d’ informació, estadístiques i programes amb perspectiva de gènere. 
4. Elaboració de programes, estudis, informació amb perspectiva de gènere. 
5. Adquisició de competències per la realització d’informes d’impacte de gènere en 
l’àmbit de la justícia penal i aplicació de la transversalitat de gènere en els estudis i 
programes de gènere i justícia. 



4. SISTEMA DOCENT 
 
1.Les classes es realitzaran a partir de l’estudi de diversos materials bibliogràfics, 
documentals, etc que es discutiran en cada sessió. 
 
 Horas de trabajo de la asignatura (6 créditos x 18.25 horas = 112.5 horas) 
 

Assignatures de 4.5 crèdits:  85 hores 
Hores de classe: 14x3=                         42 hores 

 Hores de treball extern de l’alumnat  43 hores 
 
 
 
Tipo de trabajo Cantidad Horas 
Trabajo en clase                          42 horas 
Preparación prácticas escritas 3 prácticas (5 horas cada 

una) 
15 horas 

Preparación trabajo final      1  15 horas 
 
Tutorías 3 tutorías 3 horas 
Preparación prueba 2 pruebas 10  horas 
Total  85 horas 
 



 
5.SISTEMA D’AVALUACIÓ:   
El sistema d’avaluació serà d’avaluació continuada. Es realitzaran diverses proves i 
treballs que seran avaluats al llarg del curs, que tindran el següent valor: 
Treball final: 25% 
Treball a classe i/ o en grup: 25% 
Treballs individuals (2): 25% 
Proves avaluadores (2): 25% 
 
 
 
2. Para superar la evaluación continuada se requiere tener un mínimo de 5 puntos (sobre 
10) en los cuatro ítems que conforman la evaluación. En caso de que una persona no 
cumpliera con los mínimos exigidos se le indicará durante el curso para que pueda 
subsanarlo y se permitirá recuperar. 
 
3. La asistencia a clase es obligatoria. Sin un mínimo de asistencia del 70% la persona 
no será evaluada. 
 
4. Todo el trabajo (salvo la práctica en grupo) debe ser personal. La inobservancia de 
esta regla comportará la exclusión de la evaluación y la no superación de la asignatura. 
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