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DESENvOLUPAMENT CURRICULAR 

L’objectiu de la diplomatura de postgrau en Violències 
masclistes és donar formació especialitzada en una nova 
àrea que és la de les violències masclistes i que inclou 
fenòmens que van més enllà de la violència a les relacions 
de parella, com ara són les violències sexuals, el tràfic de 
persones amb finalitat d’explotació sexual, l’assetjament 
sexual i per raó de sexe, els matrimonis forçats, la mutilació 
genital femenina, etc. Per això, l’alumnat rebrà formació de 
caràcter jurídic, fet que també dóna a aquesta especialitat 
un tret distintiu, ja que la majoria de formacions sobre 
violència contra les dones té caràcter psicosocial. La 
capacitació jurídica es fa imprescindible per comprendre 
i intervenir en un àmbit molt juridificat, com és ara l’àrea 
de les violències masclistes (tant a escala internacional com 
nacional).

El currículum que permet obtenir el títol de la diplomatura 
(o del certificat corresponent, en el cas de les persones 
que accedeixen sense la titulació prèvia requerida), consta 
de 35 crèdits ECTS. D’aquests crèdits: 25 són obligatoris 
i comuns; 5 són optatius (que cal escollir entre dos 
mòduls que marquen els itineraris especialitzadors de la 
diplomatura: “Eines i intervencions sociojurídiques” o 
“Debats teòrics sociojurídics”), i els 5 restants s’obtenen 
fent pràctiques professionals o un treball de recerca.

L’alumnat ha d’escollir en el moment de matricular-se un dels 
dos itineraris especialitzadors optatius de la diplomatura: 
“Eines i intervencions sociojurídiques” o “Debats teòrics 
sociojurídics”. Les persones interessades a cursar ambdós 
itineraris hauran d’indicar-ho en el moment de formalitzar 
la matrícula, i l’import de l’itinerari addicional és de 300€.
El diploma de postgrau (amb la menció d’un dels dos 
itineraris especialitzadors) s’obté cursant i superant la 
diplomatura de postgrau.
El fet de matricular el segon mòdul de manera addicional 
dóna dret a un certificat d’aprofitament d’aquest segon 
itinerari.

MATÈRIES
MÒDUL I: LES vIOLÈNCIES MASCLISTES I LES vULNERACIONS 
DELS DRETS FONAMENTALS (10 CRÈDITS ECTS) (NOvEMBRE 
2014 – DESEMBRE 2014)
•		La	diversitat	de	les	formes	de	violència	de	gènere.
•		Eines	en	l’àmbit	internacional.
•		La	Llei	catalana	contra	les	violències	masclistes.
•		La	Llei	estatal	contra	la	violència	de	gènere.
•		Ordres	de	protecció.
•		Els	protocols	d’intervenció.
•		Protocols	per	a	l’avaluació	del	risc.

MÒDUL II: LA DIvERSITAT DE LES vIOLÈNCIES MASCLITES (5 
CRÈDITS ECTS) (gENER 2015 – FEBRER 2015)

•  Agressions sexuals.
•  Matrimonis forçats.
•  Violències en conflictes armats.
•  Femicidi i feminicidi.
•  Mutilacions genitals femenines.
•  Violències masclistes a les xarxes socials.

MÒDUL III: EL TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS AMB FINALITAT 
D’EXPLOTACIÓ SEXUAL (5 CRÈDITS ECTS) (MARÇ 2015 – ABRIL 
2015)

•  Marc internacional i europeu.
•  Marc estatal i autonòmic.
•  Intervencions.

MÒDUL Iv: ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE (5 
CRÈDITS ECTS) (ABRIL 2015 – MAIg 2015)

•  Conceptualització i debats teòrics.
•  Tractament penal.
•  Tractament laboral.
•  Protocols.

ITINERARIS OPTATIUS (JUNy – JULIOL 2015) 
ITINERARI A: EINES I INTERvENCIONS SOCIOJURÍDIQUES  
(5 CRÈDITS ECTS)

•  Plans municipals i autonòmics contra les violències 
masclistes.

•  Intervencions amb homes.
•  Intervencions psicosocials amb dones.
•  Xarxa d’atenció i recursos.

ITINERARI B: DEBATS TEÒRICS SOCIOJURÍDICS  (5 CRÈDITS ECTS)
• Característiques de les violències contra les dones a les 

relacions de parella.
• La diversitat de les dones que pateixen violència.
• Violències i micromasclismes institucionals.
• Debats penals sobre la violència de gènere.

CALENDARI I HORARI
El curs comença el 17 de novembre de 2014 i finalitza la 
segona quinzena de juliol de 2015. 
Les classes es realitzen els dilluns i els dimecres de 16 a 20h.

PROFESSORAT
Alba Alfageme, Encarna Bodelón, Soledad Bravo, Teresa 
Cabruja, Leonor Cantera, Montserrat Cervera, Mercè 
Claramunt, Helga Flamtermsky, Carolina Gala, Alba Garcia, 
Lorena Garrido, Heinrich Geldschläger, Noelia Igareda, 
Montserrat Iglesias, Adriana Kaplan, Arantza Líbano, Beatriu 
Masià, Maria Engràcia Querol, Neus Roca, Maria José 
Rodríguez Puerta, Laia Rosich, Rubèn Sanchez, Patsilí Toledo, 
Esther Zapater, Clarisa Velocci.

REQUISITS D’ADMISSIÓ 
Estar en possessió d’un grau, una llicenciatura o una 
diplomatura universitària. També es pot admetre la matrícula 
de persones sense la titulació requerida. En aquest cas, s’ha 
de presentar prèviament el currículum, que serà avaluat per 
la direcció de la diplomatura.

AvALUACIÓ
L’avaluació es farà mitjançant exàmens de cada mòdul, treball 
final o pràctiques i l’assistència a les classes (es requereix 
l’assistència mínima a un 80% de les classes).

DIRECCIÓ
Encarna Bodelón González i Noelia Igareda González, 
professores del Departament de Ciència Política i de Dret 
Públic (àrea de Filosofia del Dret) de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB).

COORDINACIÓ
Diputació de Barcelona
Àrea d’atenció a les persones.
Serveis d’igualtat i ciutadania.
Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils.
o.igualtatdcivils@diba.cat

COORDINACIÓ ACADÈMICA
Neus Tur Bujosa     
Departament de Ciència Política i de Dret Públic (UAB) 
Tel.: 93 581 22 74 - 93 581 22 39    
neus.tur@gmail.com
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