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INTRODUCCIÓ
La violència és un problema social per la seva incidència i l'impacte físic i psicològic a les víctimes. Situació que envaeix tots els
seus àmbits de vida.
Aquest curs, dirigit a l’alumnat, PAS i PDI de la Universitat de Barcelona exposarà les problemàtiques, incidència i impacte dels
diferents tipus de violència en els distints àmbits de desenvolupament personal i professional, i reconèixer les seves causes i
mecanismes, així com la confluència de diferents discriminacions, maltractament i agressions resultat de la interseccionalitat.

OBJECTIUS
- Adquirir els coneixements necessaris sobre violència de gènere, de sexe, d'orientació, d'identitat i altres circumstàncies
que afecten el desenvolupament de la persona.
- Identificar els tipus de violència, les seves característiques en les víctimes i agressors i les etapes del procés.
- Conèixer el marc normatiu bàsic i els recursos de prevenció, detecció i atenció de la UB i externs.

CONTINGUTS
Mòdul 1. Violència de gènere. Marta Caballé
a. Concepte i tipus de violència.
b. Mites sobre la violència de gènere. Perfil de l'agresor.
c. Cicle de la Violència.
d. Conseqüències victimològiques.

Mòdul 2. Feminicidi. Miguel Ángel Soria
a. Fenomenologia i actualitat. Escalada de violència.
b. Factores i indicadores de risc.
c. Valoració del risc de violència.

Mòdul 3. Assetjament. Ariadna Trespaderne
a. Definició i tipus de conductes intrusives.
b. Motivació i fantasia: perfil de l'assetjador.
c. Procés d'assetjament.

Mòdul 4. Violència i assetjament vers el
col·lectiu LGTBI. Marta Ortega Balanza
a. Sensibilització i conscienciació en les desigualtats i
discriminació de les persones LGTBIQ:
interseccionalitat i revictimització.
b. Anàlisis de la LO 11/2014 per a garantir els drets de
lesbianes, gays, bisexuals, transgèneres i intersexuals i
per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
c. Propostes i projectes legislatius de reforma o
substitució de la LO 11/2014.
d. Òrgans i procediments de comunicació i denúncia
d.1. La importància dels protocols
contra l'assetjament: les tres dimensiones del
protocol: prevenció, sensibilització i atenció.
El protocol de la UB.
d.2. Institucions, organismes i associacions: àmbits
competencials.

METODOLOGIA
El curs ofereix una metodologia combinada de tres mòduls amb sessions virtuals i un mòdul amb sessions gravades. El material
didàctic dels quatre mòduls es facilitarà al Campus virtual.
Els tres primers mòduls s’impartiran amb sessions de Zoom o Teams.
El Mòdul 4 s’oferirà en sessions gravades disponibles al Campus Virtual, per tal que les persones inscrites el facin al seu ritme i
facilitar que ho puguin combinar amb les sessions en línia programades.

AVALUACIÓ
Per acreditar el curs cal superar el qüestionari d’avaluació i assistir a un mínim del 80% d’hores de les sessions virtuals.

