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Àmbit d’aplicació

Graus

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

Assignatures

Victimologia i Mediació; Agents i Institucions Públiques; Programes de
Prevenció i Tractament de la Delinqüència; Gender and Criminal Policy;
Psicologia i Psicopatologia; Estat de Benestar i Protecció Social

Abordatge docent
Temes específics que es poden tractar

1. Eliminació de creences tradicionals sobre els rols de gènere i les
actituds sexistes.
2. El circuit processal i penal pel qual les víctimes passen.
3. Drets de la víctima com a ciutadana i canals de participació social.
Els diferents serveis i institucions d’atenció i ajuda a les víctimes.
4. Respecte cap a la dignitat de la persona i cap a la seva
autodeterminació.
5. Empoderament de la víctima i reducció de símptomes reactius a la
situació del judici.

Activitats de seminari

-

Debats concrets sobre els diferents mites de rols de gènere, les
relacions de parella, el sexe, distorsions cognitives habituals, etc.*

-

Cerca activa a la xarxa d’internet o presencial d’institucions i
associacions de suport per a víctimes de violència.

-

Jocs de role playing per posar en pràctica habilitats de comunicació
i habilitats terapèutiques.

-

Grups d’alumnes que preparin tècniques de relaxació i respiració
controlada i posada en pràctica amb el grup de classe.

-

Utilització de vídeos de Youtube o internet per identificar
pensaments erronis (per exemple: la pel·lícula Te doy mis ojos).

-

Full d’activitats amb situacions problemàtiques per practicar la
generació de múltiples respostes.

-

Role playing entre víctima i professional de justícia (entrenament de
contenció emocional, empoderament de la víctima, etc.).**
* Amb aquesta activitat es poden treballar de manera interseccional
diferents temàtiques vinculades als rols de gènere, però també a la
sexualitat i d’altres temes rellevants en l’actualitat.
** L’activitat del role playing es pot utilitzar per treballar de manera
pràctica qualsevol habilitat, aptitud o coneixement que es pretengui
desenvolupar en l’alumne. Per exemple: un alumne es prepara un role on
representa una víctima de violència en fase de declaració que es troba molt
afectada emocionalment i l’altre alumne ha de contenir les seves emocions
i calmar-la per afavorir la declaració. O es pot utilitzar per desenvolupar el
respecte cap a la víctima, per explicar-li a una víctima com funciona el
circuit processal i penal, etc.
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