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Àmbit d’aplicació 

 

 

 

 Graus 
 

 
Grau en Llengües Aplicades; grau en Traducció; grau en Humanitats; 

grau en Comunicació; grau en Periodisme 

 

 

 Assignatures 

 

 
Estudi de Casos: Llengües i Societat; Llengua, Comunitat i Ideologia; 

Taller de Traducció i Mitjans de Comunicació; Mediació Cultural i 

Assistència Social; Seminari de Llengua (CA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

 Abordatge docent 

 

Temes específics que es poden tractar 

 

 

1. La violència lingüística contra les dones en el sistema de la llengua 

(expressions i significats codificats als diccionaris). 

 
2. La violència lingüística contra les dones en els usos lingüístics 

quotidians (expressions col·loquials, tractaments formals, formes 

que fixen els mitjans de comunicació, la publicitat, les xarxes socials, 

etc.). 

3. La violència comunicativa contra les dones a les interaccions 

(posicions que ocupen les dones, torns de paraula, confrontacions 

de què són objecte, tipus de respostes que reben, etc.). 

4. La violència lingüística i comunicativa contra les dones a través de 

les formes expressives multimodals que reprodueixen estereotips i 

prejudicis socials i culturals. 

5. La violència lingüística i comunicativa contra les dones en la 

construcció dels relats socials (com apareixen representades: què 

protagonitzen, com se les caracteritza, quines accions fan, quins 

objectius pretenen assolir, amb qui i què se les relaciona, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

Activitats de seminari 

- Detecció i anàlisi de com s’expressa verbalment la violència contra 

les dones (a les interaccions quotidianes, als acudits, a les cançons, 

a les xarxes socials, etc.). 

 

- Anàlisi de les microviolències masclistes que reprodueixen els 

missatges verbals i no verbals de la publicitat. 

 

- Anàlisi de les violències comunicatives contra les dones que 

s’expressen a través de patrons comunicatius culturalment arrelats 

al cinema i a les telesèries (fórmules de cortesia, elogis de certes 

característiques i conductes, estils i comportaments verbals i no 

verbals, etc.). 

 

- Anàlisi dels relats que fan els mitjans de comunicació de la violència 

masclista (com es caracteritza els agents?, com l’acció?, on se situa 

la violència?, quines circumstàncies s’esmenten?, etc.)  

 
*Aquestes anàlisis es poden fer des d’una perspectiva interseccional; és a 
dir, observant les diferències que introdueixen variables com l’origen social 
o geogràfic, l’opció sexual, la transició de gènere, etc., de les dones objecte 
del nostre estudi. 
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