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TIPUS DE CURS: En línia amb sessions síncrones
DURADA: 25 h
CALENDARI:Del 7 d'octubre fins 4 de
novembre de 2022
Sessions síncrones: 7 octubre 12:00 a 14:00
14 octubre 12:00 a 14:00
21 octubre 12:00 a 13:00

DESTI NATAR I S
Estudiants de la Universitat de Barcelona,
preferentment de la Facultat d'Economia i Empresa.

Curs susceptible de reconeixement d'un crèdit
optatiu ECTSper als estudiants de grau.

MATRICULA'T EN AQUEST ENLLAÇ

I NTR OD UCCI Ó

28 octubre 12:00 a 14:00
4 novembre 12:00 a 14:00
PLACES: 60
IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Castellà

OB J ECTI US
Objectius Bàsic:
·Conèixer els conceptes i dimensions de la violència en línia
i la discriminació per interseccionalitat
·Aprendre a com corregir i detectar situacions violència a

Treballarem i analitzarem els processos que es donen
davant de situacions de la violència de gènere e
interseccionalitat en línia, assenyalar les característiques,
la recurrència i la tipologia, així com les conseqüències per
a les víctimes i fer propostes d’accions per resoldre aquest
problema. Comprenem la violència en línia com la violència
simbòlica que es cometen contra dones i nenes, així como
altres col·lectius en els diferents espais que ofereix
Internet, com són les xarxes socials, les aplicacions de xat,
els blocs i altres.

través de les xarxes socials.
·Identificar situacions de la violència en línia i les seves
conseqüències como són: la depressió, la retirada de la vida
social i, fins i tot, fins i tot el suïcidi.
Què aprendran els participants un cop acabat el curs o taller?
·Conèixer el conceptes claus sobre el tema de la
interseccionalitat i violència així como el principals estudis
fets una dimensió global e internacional.

CONT I NGUT S
Mòdul 1 Aproximació a la Interseccionalitat (5 h). Pilar Rodríguez i Núria Rodríguez Àvila
Sessió 1. Feminismes perifèrics. Entendre i comprendre els diferents àmbits actuació de les teoria feminista.
Sessió 2. El concepte de interseccionalitat. Com sorgeix i com s'ha anat millorant al llarg de el temps la utilització del
concepte. Es presentarà els principals treballs de caràcter qualitatiu i quantitatiu sobre la interseccionalitat, i l'anàlisi
multinivell
Sessió 3. Anàlisi qualitatiu de la interseccionalitat. Es treballaren es estudis de caràcter quantitativa.

Mòdul 2 - Internet i violència de gènere (5 h). Janara Sousa i Núria Rodríguez Avila
Sessió 1. Internet i Drets Humans. Escenari i perspectives sobre la defensa dels drets humans a Internet.
Sessió 2. Context sobre la Violència de Gènere i la Violència en línia. Dades i estadístiques sobre la violència contra les
dones i la violència en línia a tot el món.
Sessió 3. Què és la Violència online de Gènere? Concepte, tipus i característiques. El cicle de la violència en línia:
víctimes, agressors, tipus de violència i conseqüències.
Sessió 4. Què Podem Fer? Iniciatives i projectes reeixits d'enfrontament de la violència online de gènere

M ET OD OLOGIA
Les sessions es desenvolupen a partir de l’exposició dels docents, materials de lectura i materials visuals. Els estudiants
participaran activament a través del fórum disponible al campus virtual i en les sessions sincrones.

AVALUACI Ó
- Assistir com a mínim al 85% de les sessions
-Superar les diverses pràctiques proposades a través del campus virtual que consistiran en dos activitats en línia al final de
curs.

