
 
 

Curs 
VIOLÈNCIA MASCLISTA I RESPOSTA PENAL: UN PROBLEMA 

DE SALUT GLOBAL AL SEGLE XXI (Codi 1407) 
EL CURS ES RETRANSMET EN DIRECTE PER INTERNET (STREAMING) AMB ACCÉS 

RESTRINGIT PER A LES PERSONES QUE NO ES DESPLACIN A LES INSTAL · LACIONS 
DEL CENTRE. 

EL CURS TAMBÉ ES PODRÀ REALITZAR EN DIFERIT DESPRÉS DE LES SESSIONS 
PRESENCIALS. AQUELLES PERSONES QUE VULGUIN AQUESTA MODALITAT 

REALITZARAN UN TREBALL COMPROBATORIO 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS Segons el primer informe mundial dut a terme per l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS, 2013), la violència contra les dones és un problema de salut global 
catalogada de "plaga masclista" que afecta un terç de totes les dones del món. Concretament, la 
violència exercida per la parella és la més comuna on el 30% de les dones, una de cada tres, han 
patit aquest tipus d'experiències, de la mateixa manera la violència sexual no conjugal adquireix 
gran prevalença en aquesta violència. Per tant, el present curs "Violència masclista i resposta penal: 
un problema de salut global en el segle XXI", tracta d'abordar aquest problema de proporcions 
epidèmiques per assolir un coneixement i comprensió de la realitat que presenta, i poder 
aproximar-se a una resposta social preventiva i penal que pal·lií i eradiqui aquest problema de salut 
mundial. 
PROGRAMA I PROFESSORAT 
Tendències mundials de la violència masclista: un problema social i de salut per a les dones. 
Assassinats i maltractaments per violència masclista a Espanya. Violante Martínez Quintana, 
Professora Titular de Sociologia de la UNED 
La resposta penal a la violència masclista: anàlisi i perspectives (I) i (II). José Antonio Moreno 
Díaz, advocat, especialista en estrangeria 
DIRECCIÓ  Violante Martínez Quintana, Professora Titular de Sociologia de la UNED 
NOMBRE D'HORES La durada del curs és de 10 h presencials que es pot seguir també per Internet 
en directe (streaming) i en la modalitat d’Internet en diferit. 
CALENDARI Presencial: 7 i 8 de març de 2014. Divendres de 16,30 a 21,30 h. Dissabte de 9,30 a 
14,30 h  
DESTINATARIS. Persones interessades en aquesta temàtica, membres de cossos i forces de 
seguretat, professorat no universitari, titulats i estudiants universitaris. 0,5 crèdits ECTS, 1 crèdit 
lliure configuració.  
LLOC DE CELEBRACIÓ, INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ El curs s'imparteix presencialment a 
Mallorca i s'emet per Streaming de manera que les persones inscrites poden també seguir des de 
casa. També es pot seguir en la modalitat d’Internet en diferit. Opcionalment es connecta per 
videoconferència amb Menorca i Eivissa o altres centres. La inscripció del curs és de 20 €. Els 
interessats en aquest curs s'han d'inscriure abans del 8 de març de 2014. 
Seu de Palma 
Edifici Guillem Mesquida 
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info@palma.uned.es 
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