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Objectius
Les violències familiars i contra les dones són unes de les formes més serioses de delicte. L'objectiu general
de l'assignatura és entendre les característiques específiques d'aquestes formes de vulneracions dels drets de
les persones, així com conèixer els mecanismes d'intervenció de forma integral.
Els objectius específics són: conèixer les epistemologies explicatives de les violències envers les dones i de
les violències en l'àmbit de les relacions familiars; entendre la intervenció del sistema penal com una part del
conjunt d'intervencions que es porten a terme des de les polítiques públiques, les seves característiques i
conseqüències; i introduir la perspectiva de gènere com a marc de referència en les intervencions contra les
violències envers les dones.

Competències
Accedir i interpretar les fonts de dades sobre la criminalitat.
Analitzar el conflicte i la criminalitat utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments
psicològics i sociològics.
Demostrar que es comprenen els models de prevenció i intervenció de la criminalitat més adequats per
a cada problema específic.
Demostrar que es comprenen les teories criminològiques.

Demostrar que es coneix la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus
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Demostrar que es coneix la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus
diferents fonaments.
Dissenyar una recerca criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius
plantejats.
Identificar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat.
Redactar un treball acadèmic.
Relacionar-se respectuosament amb persones.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Analitzar amb criteri científic les informacions obtingudes en les bases de dades criminològiques.
Aplicar amb precisió els models de prevenció en situacions concretes de criminalitat.
Aplicar de manera eficaç els fonaments de les diferents polítiques criminals en l'activitat professional.
Aplicar el coneixement científic criminològic per analitzar la delinqüència.
Aplicar les teories criminològiques.
Escollir de manera adequada el recurs social per a cada cas d'intervenció professional.
Inferir els models d'intervenció en funció d'una avaluació de necessitats prèvia eficaç.
Redactar un treball acadèmic.
Relacionar-se respectuosament amb persones.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip i en xarxa.
Utilitzar la metodologia d'investigació necessària en funció de la recerca criminològica plantejada.

Continguts
1. Introducció al concepte violència.
1.1. Regles relacionades a la violència.
1.2. Construcció social i normes.
1.3. Violència i context social.
1.3.1. Respostes socials i respostes estructurals.
2. Tipologia de la violència de gènere en la parella.
2.1. Elements per a l' identificació.
2.2. Estereotips de gènere.
2.3. Mites sobre la violència contra les dones.
3. Models explicatius i conceptes teòrics de la violència de gènere en la parella.
3.1. La construcció de les masculinitats sexistes i la violència.
4. Vincles afectius i les relacions de maltractament: agressor i víctima.
4.1. Factors a tenir en compte al moment de realitzar programes de prevenció de la violència masclista.
5. Un problema global: la lluita contra les violències envers les dones a nivell internacional.
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5. Un problema global: la lluita contra les violències envers les dones a nivell internacional.
5.1. La violència envers les dones en les resolucions i declaracions de la ONU.
5.2. Lleis contra les violències envers les dones i violència domèstica a Amèrica Llatina i Europa.
6. Les dades sobre la violència de gènere.
6.1. Les enquestes de victimització.
6.2. Les dades judicials.
6.3. Les dades qualitatives.
7. La legislació contra les violències envers les dones a Espanya i Catalunya.
7.1. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.
7.2. La legislació autonòmica en matèria de violència envers les dones: la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista.
8. El desenvolupament de les politiques públiques contra la violència de gènere i masclista.
8.1. Evolució de les polítiques públiques en matèria de violències sexistes.
8.2. Els plans contra la violència de gènere i les violències masclistes.
8.3. Els protocols d'intervenció i els seus àmbits.
9. Les pràctiques en l'àmbit de l'administració de Justícia.
9.1. Les experiències de les dones en l'administració de Justícia.
9.2. Mites sexistes en l'administració de Justícia.
10. Intervencions amb dones que han patit violències masclistes.
10.1. La diversitat de les violències i de les dones.
10.2. Conseqüències en les dones i les/els menors
10.3. Bones pràctiques professionals.

Metodologia
La metodologia combinarà les classes teòriques amb els seminaris i les activitats formatives a l'aula.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

22,5

0,9

5, 6

22,5

0,9

1, 7

Tipus: Dirigides
Classe teòrica
Tipus: Supervisades
Seminari
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Tipus: Autònomes
Treball en grup

60

2,4

5, 6, 7

Treball individual

45

1,8

1, 7

Avaluació
El model d'avaluació es continuada. El professorat valorarà la participació, els treballs grupal (1) i individuals
(2) i la prova individual, tornarà corregits els materials amb propostes de millora.
1. Condicions per a ser avaluat: Assistència d'un 100% a les classes i participar activament en les
classes, així com lliurar els treballs individuals i grupal.
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. Els treballs
individuals i la prova avaluadora durant les setmanes de recuperació.
4. El plagi de treballs i copiar durant l'examen suposaran una qualificació de 0 en l'assignatura i la pèrdua
de la recuperació.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Participació i debats

5%

0

0

6, 9, 10, 11, 13

Prova individual

30%

0

0

1, 4, 5, 8, 10, 12

Treball grupal

45%

0

0

2, 9, 11, 13

Treballs individuals

20%

0

0

3, 7, 8, 10, 12, 14
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