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Informació general de l'assignatura

Denominació ASPECTES JURÍDICS DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Codi 14646

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Estudis de
Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

1 OPTATIVA Virtual

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació VILLACAMPA ESTIARTE, CAROLINA

Departament/s DRET PÚBLIC

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Tota l'activitat és autònoma de l'estudiant sota la direcció del professor. Per tal de
facilitar a l'estudiant l'estudi de l'assignatura s'inclouen a l'apartat "recursos" de
l'assignatura 3 vídeos explicatius de les qüestions analitzades a cadascuna de les
activitats així com un seguit d'arxius que contenen presentacions en les quals
s'aborden més detingudament aquestes qüestions. 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i Castellà (sessions orals i materials escrits)
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

TORRES FERRER, CLAUDIA claudia.torres@udl.cat 1

VILLACAMPA ESTIARTE,
CAROLINA

carolina.villacampa@udl.cat 5

Objectius acadèmics de l'assignatura

Capacitar per a identificar supòsits de violència de gènere. 
Oferir eines per a entendre la dinàmica d'aquestes situacions i els efectes que produeixen en les víctimes.
Donar informació sobre els instruments normatius reguladors d'aquesta realitat.
Ajudar a identificar els drets de les víctimes.
Reflexionar sobre els serveis existents d'assistència a víctimes.

Competències

Bàsiques:

CB7 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
CB8 Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una
informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 

Generals:

CG4 Saber analitzar de manera crítica l'entorn cultural, social i polític a partir d'un corpus o del saber
disciplinari (competència cognitiva).
CG5 Reconèixer i ser capaç d'utilitzar els mètodes de recerca en ciències jurídiques, humanes i socials
(competència instrumental). 

Específiques:

CE4 Identificar i classificar els principals moviments que han lluitat contra la discriminació per raó de gènere
i que han reivindicat els drets de les dones.
CE6 Dominar la legislació vigent sobre gènere i ser capaç d'avaluar les seves implicacions socials. 
CE7 Ser capaç d'entendre els mecanismes de la violència de gènere. 
CE8 Ser capaç de reconèixer i articular respostes a situacions de discriminació i vulnerabilitat envers les
dones. 
CE11 Distingir la morbiditat diferencial i la influència dels biaixos de gènere en el diagnòstic i tractament de
les malalties de les dones. 
CE12 Descriure els models de prevenció de la violència de gènere i les tècniques d'intervenció amb
víctimes i avaluar-les. 
CE15 Dissenyar, implantar i avaluar accions de sensibilització contra la violència de gènere, de prevenció,
de protecció a les víctimes i d'intervenció.
CE16 Reconèixer les situacions de discriminació envers les dones a partir d'un corpus o dels estudis de
gènere i articular una resposta adequada i efectiva.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Violència de gènere: concepte, fonament i classes.
2. Relació entre violència de gènere i violència familiar.
3. Prevalença i fenomenologia.
4. La protecció jurídica de les víctimes de violència de gènere: normativa internacional i nacional. 
5. Els drets jurídic-penals, civils i laborals de les vícitmes de violència de gènere.
6. Els models d'assistència a les víctimes.

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats

Activitat 1: El concepte de violència de gènere.
(realització d'activitat prèvia de lectura de textos seleccionats i búsqueda d'informació)
Activitat 2: Drets de les dones víctimes de violència de gènere.
(realització d'activitat prèvia de lectura de textos seleccionats i búsqueda d'informació)
Activitat 3: Assistència a les víctimes de violència de gènere.
(realització d'activitat prèvia de lectura de textos seleccionats i búsqueda d'informació)

Recursos

Atès que l'assignatura és enterament virtual, a l'apartat "recursos" del campus virtual l'estudiant trobarà 3 vídeos
de curta durada on s'introdeixen les qüestions que s'analitzen en cadascuna de les activitats. A més, a l'apartat
"recursos" del campus virtual l'estudiant trobarà un conjunt d'arxius pdf que contenen presentacions més detallades
sobre aquests temes. Per facilitar-ne l'estudi als estudiants, els recursos estan ordenats segons les activitats a les
quals es refereixen.

Per tal de resoldre adequadament les activitats, cal analitzar prèviament a la seva resolució els recursos
corresponents.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

DIES TIPUS DE TASCA DESCRIPCIÓ DE LA TASCA

 
Visionar videoncoferència i estudi recursos
activitat 1

Primera

Data límit: 6 de
març

Activitat
Lectura materials activitat 1 i resolució de
l'activitat 1

 
Visionar videoconferència i estudi recursos
activitat 2

Segona

Data límit: 3
d'abril

Activitat
Lectura materials activitat 2 i resolució de
l'activitat 2

 
Visionar videoconferència i estudi recursos
activitat 3

Tercera

Data límit: 8 de
maig

Activitat
Lectura materials activitat 3 i resolució de
l'activitat 3

 

Sistema d'avaluació

L’avaluació de l’assignatura es distribueix de la manera següent:
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Tipologia de tasques Hores de feina de l'alumnat Criteria d'avaluació

Lectura materials activitats 60 hores 35%

Resolució activitats 90 hores 65%

TOTAL 150 hores 100%

   

 

NOTA IMPORTANT

Cal realitzar les tres activitats proposades a l’apartat activitats del campus virtual i presentar-les en els terminis
fixats.

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA BÀSICA (DE LECTURA OBLIGATÒRIA)

Documents tècnics:

LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de genero
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica de 2011 (Convenio de Estambul).
Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015. Avance de resultados.
Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE. Resumen de conclusiones.
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género.
Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia en
Aragón.
Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del
Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado
Contra la violencia de género

Articles doctrinals:

Maqueda Abreu, M.L., «La violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social», en Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, vol. 8, nº2, 2006, pp. 1-13.
Sheridan, L. / Blaauw, E. / Davies, G., «Stalking: knowns and unknowns», en Trauma, Violence & Abuse,
vol. 4, nº2, 2003, pp. 148-162.
Patró, R., Limiñanas, R.M. (2005)."Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de
mujeres maltratadas”, en Anales de psicología, Vol.21, nº1. Pág. 11-17
Torres Rosell, N., «Matrimonio forzado: aproximación fenomenológica y análisis de los procesos de
incriminación», en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXV, 2015, pp. 831-917.
Villacampa Estiarte, C., «Los modelos de asistencia a las víctimas del delito: situación en España y
perspectiva comparada», en Revista General de Derecho Penal, nº13, 2010, pp. 1-47.

Recursos web:

Secretaria de Estado de Igualdad-Violencia de genero
Instituto de la mujer; estadísticas violencia de género
Portal Estadístico de Violencia de Género 
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Centro de Documentación Judicial (CENDOJ)

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Acale Sánchez, Violencia sexual de género contra las mujeres adultas, Ed. Reus, Madrid, 2019.
Aragoneses Martínez / Cubillo López / Jaén Vallejo / Manjón-Cabeza Olmeda / Núñez Fernández / Requejo
Naveros, Tutela penal y tutela judicial frente a la violencia de género, Ed. Colex, Madrid 2006.
Bilbao (coord), La violencia de género en la adolescencia, Ed. Thomson Reuters- Aranzadi, Cizur Menor,
2012.
Boix Reig, Javier / Martínez García, Elena, La nueva ley contra la violencia de género (LO 1/2004, de 28 de
diciembre), Ed. Iustel, Madrid 2005.
Boldova Pasamar, M.A., y Rueda Martín, Mª. A., La reforma penal en torno a la violencia doméstica y de
género. Barcelona, 2006.
Burgos Ladrón de Guevara, Juan (Coordinador), La violencia de género. Aspectos penales y procesales, Ed.
Comares – Universidad de Sevilla, Granada 2007.
Carballo Cuervo, Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la violencia de género, SEPIN
2005.
Colegio Oficial de Psicólogos. Manual de Atención a niños y niñas víctimas de violencia de género en el
ámbito familiar. Disponible en linea
Defensor del Pueblo. Atención a mujeres y menores víctima de violencia de género. Disponible en linea
García, J. (2012). La violencia de género en la adolescencia. Ed: Aranzadi
García Álvarez, P. y Del Carpio Delgado, J., El delito de malos tratos en el ámbito familiar. Valencia, 1999.
Gómez Colomer, Juan-Luis (Coord.), Tutela procesal frente a hechos de violencia de género (La protección
procesal de las víctimas de la violencia de género en España y en países relevantes de nuestro entorno
cultural), Ed. Universitat Jaume I de Castelló, Castellón 2007.
Gómez Colomer, Juan-Luis, Violencia de género y proceso, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2007.
López, C., Alcántara, M., Castro, M., Martínez, A., (2017). Menores expuestos a la violencia de género. Ed:
Piramide
Magro Server, Guía práctica del menor y de la violencia de género, Ed. La Ley,Madrid 2005.
Marín de Espinosa Ceballos, Régimen jurídico de la violencia de género en Iberoamérica y España, Ed.
Thomson Reuters- Aranzadi, Cizur Menor, 2015.
Martínez García, Elena, La tutela judicial de la violencia de género, Ed. Iustel, Madrid 2008.
Mayordomo Rodrigo, C. La violencia contra la mujer. Un estudio de Derecho comparado. Madrid, 2005.
Muerza Esparza (Coord.), Comentario a la Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género,
aspectos jurídicos penales, procesales y laborales, Ed. Thomson-Aranzadi,Cizur Menor 2005.
Núñez Castaño, E., El delito de malos tratos en el ámbito familiar. Aspectos fundamentales de la tipicidad.
Valencia, 2002.
Rodríguez Lainz, Juzgado de Violencia sobre la Mujer y Juzgado de Guardia, Ed. Bosch, Barcelona 2006 
Serra Yoldi, La violencia de género en la población de mujeres inmigrantes, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
2013.
Suárez, J.M., Morillas, L. (2010). El menor como víctima y victimario de la violencia social. Ed: Dykindson
Vazquez-Portomeñe Seijas, La violencia de género, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
Villacampa Estiarte, C., Stalking y Derecho penal. Relevancia Jurídico-penal de una nueva forma de acoso.
Madrid, 2009.
Villacampa Estiarte,Carolina (Coord.) Violencia de género y sistema de Justicia penal. Ed.Tirant lo Blanch.
Valencia, 2008.
Villacampa Estiarte, C. Política criminal española en materia de violencia de género, Tirant lo Blanch, 2018.
Villacampa Estiarte, C. (coord.). Stalking: análisis jurídico, fenomenológico y victimológico, Thomson
Reuters- Aranzadi, 2018.
Villacampa Estiarte, C. (coord.). Matrimonios forzados: análisis jurídico y empírico en clave victimológica,
Tirant lo Blanch, 2019.
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