
DRET PENAL II 
CURS 2007-2008 

GRUP 3 (Prof. Josep Cid) 
 

ASPECTES BÀSICS DEL PROGRAMA 
- Avaluació continuada, sense examen final 
- Assistència obligatòria a classe (mínim 80%) 
- Convocatòria única per curs. 
- Exigència de 4.5 hores de treball setmanal extern de mitjana 
- Aplicació experimental del crèdit ECTS 
 



1. COMPETÈNCIES DE L’ALUMNAT 
- L’alumnat haurà d’adquirir durant el curs les següents competències bàsiques: 
 
1) Accedir a una base de dades jurisprudencials i identificar els problemes que planteja la 
jurisprudència sobre un determinat delicte i les diferents solucions 
 
2) Accedir a fonts bibliogràfiques específiques sobre un tema i saber recolzar-se en elles 
per argumentar una posició en les diferents posicions en el procés penal (defensa, acusació, 
jutge). 
 
3) Redactar un informe acadèmic sobre una problemàtica jurisprudencial referida a un 
delicte. 
 
4) Formular una acusació. Sobre la base de la lectura d’uns fets provats. 
 
5) Redactar una acusació. L’acusació ha de ser ordenada (seguint el mètode de la teoria del 
delicte) i argumentada (prenent en consideració una valoració crítica de la jurisprudència) 
 
6) Redactar una defensa. La defensa  ha de ser ordenada (seguint el mètode de la teoria del 
delicte) i argumentada (prenent en consideració una valoració crítica de la jurisprudència))  
 
7) Exposar oralment una acusació o una defensa. 



 
2. PROGRAMA 

 
TEMA 1.  DELICTES CONTRA LA VIDA HUMANA 
A) Delictes contra la vida humana independent: homicidi i les seves formes. Inducció i 
auxili al suïcidi, amb especial referència a l'eutanàsia. B) Delictes contra la vida humana 
dependent: avortament. 
 
TEMA 2. DELICTES CONTRA LA SALUT I LA INTEGRITAT FÍSICA 
A) Lesions; tipus bàsics i qualificats. B) Tipus de violència domèstica. Problemàtica del 
consentiment 
 
TEMA 3.  DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT 
A) Coaccions; B) Amenaces;  C). Detencions il·legals i segrest 
 
TEMA 4 DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL 
A) Agressions sexuals i Violació; B) Abusos sexuals; C) Assetjament  sexual; E) Delictes 
relatius a la prostitució. 
 
TEMA 5  OMISSIÓ DEL DEURE DE SOCORS. 
 
TEMA 6 . DELICTES CONTRA EL PATRIMONI  
Bé jurídic protegit.- Concepte de patrimoni.- A) Furt i circumstàncies modificatives.- 
Robatori amb força en les coses.- B) Robatori amb violència o intimidació en les persones.- 
C) Referència a l'extorsió, el robatori i furt de vehicles de motor, i la usurpació. 
 
TEMA 7  DELICTES CONTRA EL PATRIMONI (DEFRAUDACIONS) 
Defraudacions: concepte i consideracions generals.- A) Estafa: concepte, elements i 
circumstàncies.- B) Apropiació indeguda. 
 
TEMA 8 DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS. ;  
A) Delicte contra la seguretat en el treball 
 
TEMA 9 DELICTE CONTRA ELS DRETS DELS CIUTADANS ESTRANGERS. 
A) Tràfic il·legal de persones 
 
TEMA 10. DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COL·LECTIVA. 
A) Tràfic de drogues; B) Delictes contra la seguretat en el trànsit.. 



 
TEMA 11. FALSEDATS. 
Problemàtica del bé jurídic. Concepte i requisits de la falsedat; Classificació de les 
falsedats. A) Falsedats documentals: Concepte i classes de document; Principals modalitats 
de falsedat documental.- B) Falsedats personals: intrusisme. 
 
TEMA 12 DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA. 
Concepte penal de funcionari.- Classificació dels delictes contra l'Administració Pública.- 
Especial consideració de: A) Prevaricació.- B) Suborn.- C) Malversació de cabals públics.-  
 
TEMA 13 DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. 
Classificació dels delictes compresos en aquest títol.- Especial consideració de: A) 
Prevaricació judicial.- B) Acusació i denuncia falses.- C) Simulació de delicte; D) Fals 
testimoni.- E) Encobriment.- F) Omissió d’evitació de delictes; G) Trencament de 
condemna. 
 
TEMA 14.  DELICTES CONTRA L'ORDRE PÚBLIC. 
Consideracions sobre el bé jurídic.- Classificació.- Especial consideració de: A) Atemptats, 
resistència i desobediència.- B) Desordres públics; C) Terrorisme. 
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4. METODOLOGIA DIDÀCTICA 
4.1 Sistema docent 
- De les tres hores de classe dedicarem dues hores a presentar el tema (amb l’entrega d’un 
esquema per part del professor) i l’altra hora a corregir un exercici (de comprensió teòrica) 
o una pràctica. Tant en la part explicativa com en la de discussió, la metodologia serà 
participativa. Es fomentarà l’autoavaluació de l’alumnat. 
 
4.2. Treball alumnat 
- Durant el curs l’alumnat haurà de fer el següent treball 

• 1 treball setmanal (una pràctica o un exercici) 
• 1 Exposició oral d’una practica 
• Un treball de curs sobre recerca jurisprudencial relativa a un delicte (data  

            de presentació:      (dimecres 9 abril 2008) 
• Una prova teòrica (dimecres 7 maig 2008) 
• Una prova pràctica (dimecres 14 maig 2008) 
• Una assistència a un judici penal (es programarà durant el curs) 

 
- L’alumnat haurà de realitzar totes les pràctiques escrites i tots els exercicis. El professor 
demanarà els treballs a una part de l’alumnat –aleatòriament escollit-  e i el tornarà 
corregits i avaluats A cada alumne/a se li demanaran un mínim de  4 pràctiques escrites i 4 
exercicis durant el curs.  

 
- La realització del treball de curs tindrà tres fases: 
 a) 7 novembre 2007: presentació al professor en 1 full a ordinador del tema del 
treball, amb una explicació del problema que vol discutir-se (incorporar una sentència que 
abordi el problema) 
 b) 12 març 2008: presentació al professor d’un esquema del treball (2 fulls), en el 
que ha de constar: 
 - Problema jurisprudencial que s’abordarà 
 - Presentació de les solucions possibles al problema 
 - Valoració personal 
 - Bibliografia (distingint: doctrina i jurisprudència) 
 
 Lectura mínima per fer el treball: 4 sentències de audiències provincials o del TS 
que abordin el problema analitzat i dos treballs doctrinals (articles de revistes científiques o 
monografies) relatius al problema analitzat. La presentació de l’esquema requereix la prèvia 
lectura de tot el material. 
  

c) 9 abril 2008: presentació del treball. 
  
- A principi de curs es procedirà a fer els grups de pràctiques orals.  
 
- Les dues proves seran corregides i retornades a l’alumnat. 

 



 
4.3. Càrrega de treball de l’alumnat 
a) Treball a classe 

• 28 setmanes x 3hores                            =   84 hores 
b) Treball extern 

• 25 exercicis o pràctiques x 2.5 hores      = 62.5  hores 
• Treball de curs                                     =    45     hores 
• Pràctica oral                                         =    12     hores 
• Assistència a judici                             =      5.5  hores 
• Tutories                                               =       4     hores 
• Preparació prova teòrica                     =     12     hores 

 
              Total treball extern                            = 160 hores 
 
Total càrrega treball assignatura                      = 225 hores 
 
4.4. Material 
- Per a realització de les pràctiques escrites i orals existirà un dossier de pràctiques, a 
disposició de l’alumnat, al servei de fotocòpies.  
 
- Els exercicis s’aniran repartint a classe o es deixaran a fotocopies durant el curs. 
 
4.5.  Forma de realitzar el treball extern 

- Les pràctiques escrites i els exercicis s’han de presentar a ordinador, amb una 
extensió màxima de 2 fulls. S’ha de fer constar la bibliografia utilitzada. - La redacció de 
les pràctiques escrites i exercicis ha de ser personal.  

- L’alumnat que presenti una pràctica oral haurà d’anar amb una antelació mínima 
de dues setmanes al despatx del professor per rebre assessorament sobre la preparació. 
 - Per realitzar les pràctiques escrites, exercicis i proves és imprescindible la consulta 
d’un manual de dret penal, dels que apareix a la bibliografia. El manual ha de ser utilitzat 
per ampliar les qüestions tractades a classe. 
 - Treball de curs (ja explicat) 
 



5. SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
5.1. Model- Sistema d’avaluació continuada, sense examen final. No hi ha sistema 
alternatiu d’avaluació 
 
5.2. Valoració de l’alumnat es realitza sobre la següent base: 

a) Pràctiques escrites i exercicis:  30%(*) 
b) Pràctica oral :                          10% 
c) Treball de curs:                        20% 
d) Prova teòrica:                          20% 
e) Prova pràctica:                        20% 

 
 
- Punts extra: 

a) Fins a 1 punt per presentar puntualment i correctament  tot el que es demana   
b) Fins a 1 punt extra per participació oral a les classes 

 
(*) Es fa la mitjana de les notes de pràctiques i exercicis. 
 
5.3. Requisits per a mantenir-se a l’avaluació continua 
 - Assistència mínima del 80% a les classes. 
 - Realització personal del treball extern (exceptuant la pràctica oral que serà en 
grup).  
 - Rendiment mínim (5) en les activitats avaluades. 
 
5.4 Calendari d’avaluació final 
 Notes i revisió: setmana 21-22 maig 2008 
 Recuperació:    setmana 28-29 maig 2008 
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