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Àmbit d’aplicació 
 

 

 

 Graus 
 

 
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 
 
 

 

 

 Assignatures 

 

 
Victimologia, Seguretat Pública i Urbanisme; Migracions i Sistema Penal; 

Enquestes de Victimització i Seguretat: Disseny i Anàlisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

 Abordatge docent 

 

Temes específics que es poden tractar 

 

 

1. Comparar el marc teòric de la vulnerabilitat amb dades reals. 

2. Descriure les víctimes dones.  

3. Construir hipòtesis des de la perspectiva de gènere. 

 

Activitats de seminari  

 

 

- Anàlisi del qüestionari i mostra de l’EVAMB i de l’EVB. Detecció de 

les limitacions en termes de desagregació territorial i àmbits de 

victimització (què falta i què sobra). 

 

- Del qüestionari a les preguntes de recerca en matèria de gènere i 

víctimes. Treballar amb el qüestionari la formulació d’hipòtesis i 

testatge posterior (EVAMB/EVB). 

 

- Explotació i anàlisi de les bases de dades (BD) EVAMB en perspectiva 

de gènere i l’àmbit de seguretat personal. Com són les dones 

víctimes, descripció de tipologies.  

 

- Explotació i anàlisi de les bases de dades (BD) EVAMB. Gènere, 

victimització i percepció de seguretat.  

 

- Cartografia dels resultats amb qualsevol programa visor de dades. 

 

 

 



                                         

 

 Referències  

 

Referències bibliogràfiques  

 
- SABATÉ, Juli. L’enquesta de victimització de Barcelona i de l’Àrea 

Metropolitana, vint-i-dos anys. Una proposta d’anàlisi de la 

seguretat urbana des de l’administració local. IERMB: Barcelona, 
2005. 

- GENERALITAT DE CATALUNYA. Deu anys de l’Enquesta de Seguretat 

Pública de Catalunya. 2010. Disponible en línia: 

<https://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departam
ent/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_segu

retat_publica_de_catalunya/docs/10-anys-espc_cat.pdf> 

- TALBOT, Kathleen; NOBLES, Matt R.;  PIQUERO, Alex. R. “Gender, 
crime victimization and fear of crime”, Security Journal, 22 (1), 

2009. Pàg. 24-39. 

- CULLEN, Francis T.; UNNEVER, JAMES D.; HARTMAN, Jennifer L.; 
TURNER, Michael G.; AGNEW, Robert. “Gender, bullying 

victimization, and juvenile delinquency: a test of general strain 

theory”, Victims & Offenders, 3 (4), 2008. Pàg. 346-364. 

- TANDOGAN, Oksan; SIMSEK, Bige. “Fear of crime in public spaces: 
From the view of women living in cities”, Procedia Engineering, 161, 

2016. 

 

 

Altres recursos  
 

Informes, recursos audiovisuals, etc. 

 

- ICVS - INTERNATIONAL CRIME VICTIMS SURVEY. Disponible en 

línia: 

<http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/
icvs/> 

- Sistema d’Indicadors de l’AMB, Simba, en Seguertat i Convivència. 

Disponible en línia: 

<https://iermbdb.uab.cat/index.php?ap=0&id_cat=253> 
- IERMB, Estudis de l’Àrea de Seguretat i Convivència. Disponible en 

línia: 

<https://iermb.uab.cat/ca/recerca/estudis/seguretat/>  
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