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Prerequisits
Es molt recomanable cursat alguna assignatura amb continguts en temes de gènere

Objectius
Objectius
a) Objectius generals d'aprenentatge de coneixements:
L'objectiu d'aquesta assignatura és el d'analitzar els processos a través dels quals es construeixen les
relacions de gènere en l'àmbit del sistema de justícia penal. Els objectius són variats: es tracta, en primer lloc,
d'assenyalar com el coneixement criminològic reprodueix i genera estructures de subalternitat cap a les dones,
a través de l'estudi de les escoles tradicionals de pensament criminològic i de les noves teories de criminologia
i gènere; en segon lloc, comprendre els mecanisme d'exclusió de gènere que utilitza el sistema penal, que
augmenten la selectivitat que li és pròpia i generen una nova exclusió (així en el cas de les presons de dones).
En tercer lloc, la perspectiva de gènere aborda com es planteja la resolució de determinats problemes socials
que afecten especialment a les dones.
b) Objectius relacionats amb el desenvolupament d'habilitats:
Amb aquesta assignatura es pretén dotar a les i els estudiants d'una nova perspectiva crítica, la perspectiva
de gènere, per a l'estudi del sistema penal i de les seves instàncies d'aplicació. Un cop descoberta i apresa
l'epistemologia de gènere, aquesta serveix com un nou prisma des d'on mirar els objectes d'estudi, les Teories
i pràctiques desenvolupades.
c) Objectius centrats en l'aprenentatge de valors:
Aquesta assignatura contribuirà a l'aprenentatge de valors no sexistes i de respecte a la diversitat degènere.
Tot això aprofundirà en el desenvolupament de la cultura dels drets humans.

Competències
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los, de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Fer la intervenció criminològica sobre la base dels valors de la pacificació, la integració social i la
prevenció de nous conflictes.
Redactar un treball acadèmic.
Reflexionar sobre els fonaments de la criminologia (teòrics, empírics i eticopolítics) i plantejar aquesta
dimensió en les anàlisis i les propostes.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
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Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip i en xarxa.
Utilitzar les tècniques d'avaluació del risc i les necessitats criminògenes d'una persona per determinar
la proposta d'intervenció.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar intervencions criminològiques centrades en els criteris de pau, integració i prevenció social.
2. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los, de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
3. Fer propostes d'intervenció criminològica basades en una avaluació i un estudi de necessitats eficaços.
4. Redactar un treball acadèmic.
5. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
6. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
7. Transmetre oralment les idees a una audiència.
8. Treballar de manera autònoma.
9. Treballar en equip i en xarxa.
10. Utilitzar el coneixement científic en l'anàlisi i la resolució de situacions de criminalitat.

Continguts
Programa de l'assignatura "Gènere i criminologia"
1. L'androcentrisme en la criminologia i en anàlisi de la delinqüència femenina
1.1. Sexisme i dret penal.
1.2. Sexisme en el pensament al voltant de la qüestió criminal.
1.3. Anàlisi i estereotips sobre la delinqüència femenina.
2. La criminalització de les dones: dones a la presó
2.1 Perspectiva històrica de les presons de dones
2.2. Característiques dels empresonaments femenins.
3. Problemes contemporanis dels empresonaments femenins.
3.1. Dones migrants / estrangeres preses
3.2. Maternitats i presó
3.3. La reinserció de les dones preses.
4. Treball sexual, prostitució i tracta.
4.1. Els debats feministes sobre prostitució i treball sexual. Propostes abolicionistes i pro-drets.
4.2.La regulació jurídica de la prostitució. Models prohibicionistes, abolicionistes i reglamentistes.
4.3. Les polítiques públiques sobre tracta de dones i els mecanismes de protecció.
5. El control sobre el cos de les dones: el delicte d'avortament
5.1.Reivindicaciones feministes de l'avortament. Diferents visions del paper de l'Estat

5.2.Posibles sistemes legals: el sistema d'indicacions. Debat bioètic
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5.2.Posibles sistemes legals: el sistema d'indicacions. Debat bioètic
5.3. El control simbòlic de la reproducció
6. L'assetjament sexual i la violència sexual contra les dones.
6.1. Definició d'assetjament sexual i violència sexual.
6.2. Estratègies jurídiques i socials de intervencions en casos d'assetjament sexual.
6.3. Violència sexualitat en els conflictes armats
7. La seguretat en clau de gènere.
7.1. Sexisme en la conceptualització de la seguretat.
7.2. Guies i planificació de seguretat ambperspectiva de gènere
8. Processos específics de criminalització femenina.
8.1. Dones menors i delicte
8.2. Dones i drogues.
9. Eines per al desenvolupament dels drets de les dones enfront dels sistemes penals.
9.1. Els moviments de dones: epistemologies.
9.2. Els drets humans en clau de gènere i el paper de la justícia penal

Metodologia
El curs es desenvoluparà a partir del comentari de lectures i de les exposicions de les recerques de l'alumnat.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

22,5

0,9

1, 2, 3, 10

Actiivtats d'avaluació

5

0,2

1, 4, 6, 8, 10

Seminari

22,5

0,9

2, 5, 6, 7, 9

Treball en grup

50

2

1, 5, 6, 7, 9

Treballs individuals

50

2

3, 4, 8

Tipus: Dirigides
Classe teòrica
Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
Avaluació
El model d'avaluació es continuada. El professorat valorarà la participació i els treballs grupals i individuals,
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El model d'avaluació es continuada. El professorat valorarà la participació i els treballs grupals i individuals,
tornarà corregits els materials amb propostes de millora. Els treball individuals són 2. En el seminari
s'avaluaran la participació i els treballs grupals.
1. Condicions per a ser avaluat
Assistència d'un 100% a les classes i Participar activament en les classes, així com confeccionar els treballs
individuals.
2. Requisits per a superar l'assignatura
Cal tenir un nota mínima de 5 en cadascuna de les tipologies d'activitats que conformen l'avaluació.
3. Recuperacions
Si un/a alumne no supera alguna de les activitats tindrà una possibilitat de recuperar. La recuperació del
treball de grup i la participació es farà durant les setmanes lectives. El treball indivudual durant les setmanes
de recuperació
4, Conductes fraudulentes
Copiar als examens i plagar els treballs compirta un 0 en l'asignatura i la perdua del dret a la re-avaluació

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Comentaris i participació en l'aula

30%

0

0

1, 2, 5, 10

Treball en grup

20%

0

0

3, 5, 7, 9, 10

Treballs individuals

50%

0

0

1, 3, 4, 6, 8
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