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Objectius

- Identificar els diversos tipus de violències masclistes i la rellevància de la perspectiva de gènere

- Reflexionar sobre les estructures que sostenen la desigualtat i violència masclista

- Analitzar les implicacions del treball amb la violència masclista i la importància de la cura

- Facilitar el coneixement dels plantejaments de les teories criminològiques feministes

- Visibilitzar els tractaments, davant la violència masclista, per part del sistema penal; i conèixer les estructures
administratives de suport contra les violències masclistes, els mecanismes de protecció de les dones que
sofreixen violències i les principals dificultats i obstacles en l'accés a la justícia de les víctimes d'aquesta mena
de violència.

Competències

Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
Identificar els conceptes jurídics bàsics, la legislació i la jurisprudència relacionats amb els drets dels
col·lectius afectats per desigualtats de gènere.
Proposar accions correctives de les violències que desencadenen els tipus i graus de discriminació per
raó de sexe, gènere i orientació sexual.
Proposar polítiques de gènere i plans d'igualtat i equitat en institucions, empreses i organitzacions
públiques, privades i no governamentals, i analitzar-ne els resultats.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Treballar cooperativament i dinamitzar equips multidisciplinaris i diversos, assumint i respectant el rol i
la diversitat de les persones que els integren.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar a la pràctica jurídica els debats específics sobre gènere i dret, bioètica, dret i tecnologia, i
sociologia del dret.
Aplicar els conceptes jurídics bàsics a la prevenció de delictes de violència masclista.
Construir models d'intervenció psicosocial i comunitària contra les violències masclistes.
Descriure intervencions criminològiques centrades en els criteris de gènere, pau, integració i prevenció
social.
Fer un ús inclusiu del llenguatge.
Posar en pràctica habilitats per treballar en equip: compromís amb l'equip, hàbit de col·laboració,
capacitat per promoure la resolució de problemes.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Continguts

Violència Masclista

- Marcs teòrics per a la comprensió de les violències masclistes.

- Tipologies i formes de violències masclistes en la parella.

- Mites entorn de la violència masclista

- La cura quan es treballa amb les violències masclistes i les bones pràctiques professionals

- Conseqüències de les violències masclistes en les dones i les/els nens, adolescents i joves

- Resposta social davant la violència masclista

- Legislació internacional, estatal i autonòmica.

- La diversitat de les violències masclistes, de les dones i persones LGTBIQ+: Les violències institucionals,
victimització secundària, paradigmes, legislació i jurisprudència.

- Violències sexuals. Intervencions sobre assetjament sexual i per raó de sexe.

- Les dades sobre la violència de gènere: Les enquestes de victimització, Les dades judicials, Les dades
qualitatives.

- El desenvolupament de les polítiques públiques contra la violència de gènere i masclista.

- Ciber violències: marcs reguladors, drets, bones pràctiques.

- La seguretat en clau de gènere.

- Bones pràctiques professionals en l'àmbit jurídic.

Metodologia
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L'assignatura s'imparteix en un grup gran i en grups petits (de treball grupal). Això es concretarà en els
següents tipus de docència i activitats:

Sessions del grup sencer:

Classes magistrals impartides per la professora, per al desenvolupament d'elements teòrics de l'Assignatura.

Exposicions a càrrec de grups d'estudiants.

Sessions de pràctiques d'aula:

Desenvolupament de diverses activitats participatives.

Per tant, per al desenvolupament de l'assignatura la metodologia contempla:

Classes expositives

PAUL

Tutories

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes expositives 40 1,6 2, 5, 6, 7, 8

Elaboració de treballs 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Tipus: Supervisades

Pràctiques d'aula 30 1,2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Tutories 10 0,4 5, 7, 8

Tipus: Autònomes

Lectura i anàlisi de material 30 1,2 3, 5, 7, 8

Recerca de documentació 10 0,4 3, 8

Avaluació

Per a superar l'assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 a cadascuna de les evidencies
demanades.

El model d'avaluació serà continuada. El professorat valorarà la participació, els treballs grupals i individuals.

Condicions per a ser avaluat: Participar activament en les classes, així com lliurar cadascun dels treballs
individuals i grupals.
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Pot optar a recuperació l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi obtingut a cada evidència una
nota inferior a 5 punts i major o igual a 3,5 punts. Es podran recuperar les evidències de rendiment insuficient
en un format anàleg al presentat durant el procés d'avaluació continuada. La nota total màxima que es pot
aconseguir una vegada realitzada la recuperació és un 5.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Plagi o còpia: si es detecta en alguna de les entregues plagi o còpia, l'avaluació de l'assignatura serà 0, i es
perdrà el dret a recuperació de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació activa a l'aula 10 0 0 1, 2, 5, 6, 7, 8

Presentació oral 20 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Prova individual 40 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7

Treball grupal 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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