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Àmbit d’aplicació 
 

 

 

 Graus 
 

 

Grau en Ciència Política i de l’Administració; grau en Filosofia, Política i 
Economia 
 
 

 

 

 Assignatures 

 

 

Introducció a la Sociologia; Estructura Social; Gènere i Família; Disseny 

d'Enquestes; Polítiques d'Igualtat de Gènere; Conflicte i Canvi Social; 
Sociologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

 Abordatge docent 

 

Temes específics que es poden tractar 

 

 

1. Tipus de violència de gènere en l’àmbit de les relacions íntimes 

(psicològica de control, psicològica emocional, econòmica, física, 

sexual, por, violència digital). 

2. Prevalença de diferents tipus de violència de gènere en l’àmbit de 

les relacions íntimes a les societats occidentals. 

3. Explicacions sociològiques de la violència de gènere en les relacions 

íntimes. 

4. Mesures per detectar i prevenir la violència de gènere en l’àmbit de 

la parella. 

5. Mites sobre les agressions sexuals (creences errònies, 

estereotipades i prejudicis sobre les raons de les agressions sexuals, 

els violadors i les víctimes de violació). 

 

 

Activitats de seminari  

 

 

- Seleccionar un tipus de violència (psicològica de control, psicològica 

emocional, econòmica, física, sexual, por, violència digital), analitzar 

la definició de l’indicador seleccionat i valorar la seva incidència a 
partir de les dades més recents disponibles de la Macroencuesta de 

Violencia contra la Mujer. També es pot fer una comparació al llarg 

del temps combinant diferents enquestes nacionals.*   
 

- Seleccionar un tipus de violència, comparar i interpretar les 

diferències en l’àmbit dels països europeus a partir de les dades més 
recents de l’Enquesta Europea de Violència de Gènere de l’Agència 

de la Unió Europea pels Drets Fonamentals (FRA).   

 

- Anàlisi de la ‘violència de gènere digital’ (ciberassetjament), buscar 
una definició del concepte, cercar informació sobre la prevalença 

d’aquest tipus de violència en parelles joves. 

 



                                         

 

- Taller sobre l’amor romàntic: seleccionar alguna de les cançons 

romàntiques més escoltades entre la gent jove (podeu consultar 

dades d’audiència de grans plataformes musicals), analitzar-ne el 
contingut de les lletres i reflexionar fins a quin punt fomenten 

relacions íntimes igualitàries, abusives o estereotipades. 

Prèviament, es recomana repassar i debatre els tòpics referents a 

l'amor i a les relacions afectives 
(http://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/ca/glossari/item/24-

model-d-amor-romantic). 
 
* Es pot prestar atenció a la interseccionalitat: com es combina l’origen 

ètnic o el nivell educatiu amb la incidència de diferents tipus de violència? 
És a dir, les dones amb més recursos educatius o diferents nacionalitats 
estan més exposades al risc de la violència de gènere en l’àmbit de la 
parella? 
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Altres recursos  
 

Informes, recursos audiovisuals, etc. 

 

− INSTITUT CATALÀ DE LES DONES: 

<http://dones.gencat.cat/ca/inici/>  

− OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

<http://observatorioviolencia.org/> 

− INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES: 

<http://www.inmujer.gob.es/ca/areasTematicas/portada/home.ht

m>  

− “Por una sociedad libre de violencia de género”: 

<http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/informacionUtil/

home.htm> 

− Campanya: “Pantallas_Amigas: Diez formas de violencia de género 

digital”: <https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g>  

− COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS A 

MUJERES: <https://malostratos.org/> 

− “La violencia de género en España”: 

<https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/espana/violencia-

contra-las-mujeres/> 

 

Fonts de dades (bases de dades o informes amb dades) 

 

− “Macroencuesta de Violencia contra la Mujer”: 

<http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifra

s/macroencuesta2015/Macroencuesta2015/home.htm> 

− Enquesta Europea de Violència de Gènere (Survey on gender-

based violence against women) (FRA): 

<https://fra.europa.eu/en/survey/2012/survey-gender-based-

violence-against-women> 

− “Violence against women”, dades de l’OCDE: 

<https://data.oecd.org/inequality/violence-against-women.htm> 

− INSTITUT CATALÀ DE LES DONES, estadístiques: 

<http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/estadistiq

ues/> 

− INSTITUT DE LA DONA, MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS 

SOCIALS I IGUALTAT, estadístiques. 

<http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/Violencia.htm> 
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