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Prerequisits

Comprensió escrita en anglès.

Objectius i contextualització

CONTEXTUALITZACIÓ DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura e Justícia Juvenil ha de permetre a l'estudiant familiaritzar-se amb el
tractament dels menors en l'àmbit penal tant a Catalunya com a Espanya. Presentar les
aportacions de la criminologia i ciències relacionades des d'un enfocament empíric a la
comprensió, predicció i intervenció en el cas dels menors amb comportament
a n t i s o c i a l s .  

OBJECTIUS FORMATIUS DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant demostri comprendre els principals
aspectes de la delinqüència juvenil i reflexionar-hi críticament. Al final d'aquesta
assignatura, l'alumne haurà de conèixer l'estructura i funcionament bàsic del sistema
de Justícia Juvenil de Catalunya i Espanya, així com el funcionament d'aquest àmbit a
nivell internacional.

Competències i resultats d'aprenentatge

1097:E01 - Demostrar que es comprenen les teories criminològiques.

1097:E01.03 - Aplicar les teories criminològiques.

1097:E02 - Accedir i interpretar les fonts de dades sobre la criminalitat.

1097:E02.05 - Analitzar amb criteri científic les informacions obtingudes en les bases de dades
criminològiques.

1097:E15 - Analitzar el conflicte i la criminalitat utilitzant les teories criminològiques i els seus
fonaments psicològics i sociològics.

1097:E15.04 - Aplicar el coneixement científic criminològic per analitzar la delinqüència.
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1097:E23 - Utilitzar les tècniques d'avaluació del risc i les necessitats criminògenes d'una persona
per determinar la proposta d'intervenció.

1097:E23.05 - Inferir els models d'intervenció en funció d'una avaluació de necessitats prèvia eficaç.

1097:T01 - Treballar de manera autònoma.

1097:T01.00 - Treballar de manera autònoma.

1097:T02 - Treballar en equip i en xarxa.

1097:T02.00 - Treballar en equip i en xarxa.

1097:T03 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
1097:T03.00 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.

1097:T04 - Redactar un treball acadèmic.
1097:T04.00 - Redactar un treball acadèmic.

1097:T05 - Transmetre oralment les idees a una audiència.
1097:T05.00 - Transmetre oralment les idees a una audiència.

1097:T06 - Relacionar-se respectuosament amb persones.

1097:T06.00 - Relacionar-se respectuosament amb persones.

Continguts

1. Marc Normatiu

1.1. Llei del menor

1.2. Normativa internacional

2. El sistema de Justícia Juvenil a Catalunya

1.1. Assessorament i mediació

1.2. Medi Obert

1.3. Centres Educatius de Justícia Juvenil

3. La delinqüència juvenil en dades

1.1. nacional

1.2. internacional

1.3. prevalences

1.4. reincidència

4. Valoració de Risc

1.1. El principi de Risc Necessitat i Responsivitat

1.2. Primera generació: antecedents i origen

1.3. Segona generació: eines estructurades

1.4. Tercera generació: eines semi estructurades
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1.5. Quarta generació: la millora de la resposta

1.6. Ús de la valoració de risc a Justícia Juvenil: el SAVRY

5. Tractament, prevenció i intervenció amb menors delinqüents

1.1. Avaluació de l'eficàcia de les intervencions

1.2. Les intervencions que funcionen

Metodologia

L'assignatura s'avaluarà de manera continuada en diferents moments al llarg de tot el
quadrimestre.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus:
Dirigides

Classe

teòrica

22.5 0.9 1097:E01.03 , 1097:E02.05 , 1097:E15.04 , 1097:T05.00 , 1097:T06.00 , 1097:E23.05

Seminari 22.5 0.9 1097:E01.03 , 1097:T04.00 , 1097:T06.00 , 1097:T05.00 , 1097:T03.00 , 1097:E02.05 ,

1097:E23.05 , 1097:T01.00 , 1097:T02.00 , 1097:E15.04

Treball en

grup

75 3.0 1097:E01.03 , 1097:E15.04 , 1097:T02.00 , 1097:T04.00 , 1097:T06.00 , 1097:T05.00 ,

1097:T03.00 , 1097:E23.05 , 1097:E02.05

Treballs

individuals

30 1.2 1097:E01.03 , 1097:E15.04 , 1097:T01.00 , 1097:T04.00 , 1097:T03.00 , 1097:E23.05 ,

1097:E02.05

Avaluació

1. Condicions per se avaluat

Només tindran dret a avaluació aquells alumnes amb una assistència a classe mínima
del 80% i hagin entregat i aprovat cada una de les activitats.

2. Requisits per superar l'assignatura

Caldrà tenir una nota mínima de 5 en els quatre apartats per superar l'assignatura.

3. Recuperacions

Si un alumne no supera alguna de les activitats tindrà una possibilitat de recuperar. La
recuperació de treballs individuals es farà durant les setmanes lectives. La recuperació
del treball en grup es farà durant les setmanes de recuperació.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Elaboració en grup d'un

pòster i presentació oral

20% 0 0.0 1097:E01.03 , 1097:E02.05 , 1097:E23.05 , 1097:E15.04 ,

1097:T04.00 , 1097:T06.00 , 1097:T05.00 , 1097:T03.00 ,

1097:T02.00

Participació a classe 20% 0 0.0 1097:E01.03 , 1097:E15.04 , 1097:T05.00 , 1097:T06.00 ,

1097:E23.05 , 1097:E02.05

Treball en grup i

presentació oral

30

%

0 0.0 1097:E01.03 , 1097:E02.05 , 1097:E15.04 , 1097:T02.00 ,

1097:T04.00 , 1097:T06.00 , 1097:T05.00 , 1097:T03.00 ,

1097:E23.05

Treballs individuals 30

%

0 0.0 1097:E01.03 , 1097:E15.04 , 1097:T01.00 , 1097:T04.00 ,

1097:T03.00 , 1097:E23.05 , 1097:E02.05

Bibliografia

1. LECTURES OBLIGATÒRIES

Al començament del curs els alumnes tindran a la seva disposició el dossier amb les
lectures obligatòries de l'assignatura. La majoria d'aquestes lectures seran en anglès.
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