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Crèdits: 6
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2500786 Dret OT 4 0

Prerequisits

No hi ha prerequisits per a poder cursar l'assignatura

Objectius

L'assignatura pretén que l'estudiant conegui quina és l'estructura del procés penal espanyol i quins són els
diferents tipus de judicis penals. D'altra banda, l'assignatura persegueix que l'estudiant aprengui quines són
les diferents parts que poden intervenir en un procés penal, quins òrgans judicials seran competents, quines
mesures cautelars poden adoptar-se així com les diligències d'instrucció que poden ser acordades i els
mitjans de prova que poden ser practicats, entre altres temes.

Competències

Adquirir els coneixements bàsics de les diferents dogmàtiques jurídiques i exposar-los en públic.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica
Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, interlocutòries, providències, testaments,
legislacions, etc.).
Treballar de forma autònoma i en equip.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.
Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

Definir els conceptes processals bàsics.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Distingir els diferents documents i escrits processals dels diversos àmbits processals.
Identificar les qüestions processals que es presentin en qualsevol cas pràctic plantejat.
Identificar les qüestions processals que es presentin i buscar-hi una solució en les diverses fonts i
recursos treballats.
Relacionar els conceptes processals bàsics amb la resta de disciplines jurídiques.
Treballar de forma autònoma i en equip.

Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
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Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.
Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
Utilitzar el llenguatge juridicoprocessal.
Utilitzar les fonts i els recursos en els quals cal buscar les solucions dels casos pràctics plantejats.

Continguts

Tema 1: Les garanties i els principis processals

1. La constitucionalització de les garanties processals

2. Conseqüències de la constitucionalització de les garanties processals

3. Les garanties processals

4. Principis del procés penal

Tema 2: Funcions del procés penal. Sistemes d'enjudiciament

1. Funcions del procés penal

2. Sistemes d'enjudiciament penal

Tema 3: L'activitat jurisdiccional penal

1. La juridsdicció penal. Límits.

2. La competència penal

Tema 4: L'activitat de les parts en el procés penal

1. L'acció penal

2. L'acció civil derivada de delicte

Tema 5: Les parts processals

1. Concepte de part processal en el procés penal

2. Les parts acusadores

3. Les parts acusades

4. La postulació

Tema 6: Les mesures cautelars en el procés penal

1. Concepte i funcions de les mesures cautelars

2. Pressupòsits i elements

3. Classes de mesures cautelars

4. Procediment per a l'adopció de la llibertat i la presó provisional

Tema 7: La incoació del procés penal

1. Denúncia

2. Querella
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3. Iniciació d'ofici

Tema 8: La instrucció

1. Le diligències d'instrucció

2. Terminació de la instrucció

3. El sobresseïment

Tema 9: La fase de judici oral

1. L'escrit d'acusació o de qualificació provisional

2. Els articles de previ pronunciament

3. La prova

4. Suspensió e interrupció del judici oral

Tema 10: La conclusió del judici oral

1. La sentència penal

2. La cosa jutjada

3. Impugnació de la cosa jutjada

Tema 11: Mitjans d'impugnació.

1. Efectes dels recursos

2. Classes de recursos

Tema 12: Els judicis penals ordinaris

1. Judici de faltes

2. Procés penal abreujat

3. Procés ordinari per delictes greus

4. Procés davant del Tribunal del Jurat

5. Procediment per a l'enjudiciament ràpid de determinats delictes

6. Procés de menors

Metodologia

Les classes de dret processal penal combinaran la teoria i la pràctica. La primera franja horària es dedicarà,
per regla general, a l'estudi teòric del procés penal a partir de l'explicació del professor. Prèviament, l'estudiant
haurà d'haver llegit amb deteniment el tema corresponent.

La segona franja horària es dedicarà a la correcció i comentari dels treballs presentats pels estudiants,
individualment o en grup, així com al plantejament dels dubtes que hagi generat el tema. També es
comentaran les notícies processals de caràcter penal aparegudes al llarg de la setmana als mitjans de
comunicació.

Activitats formatives
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques i correcció treballs 25 1

Seguiment classes teòriques 20 0,8

Tipus: Supervisades

Discussió a classe de temes processals actuals 5 0,2 2, 3, 5, 6, 7, 10

Treballs pràctics 50 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Tipus: Autònomes

Estudi de la matèria 50 2 1, 2, 6, 9, 10

Avaluació

Hi ha un únic model d'avaluació: l'avaluació continuada, que requereix l'assistència al 80% de les classes.

La nota final de l'assignatura s'obté de la mitjana dels diferents treballs que l'estudiant ha de presentar,
individualment o en grup, al llarg del curs (50%) així com de la nota mitja de les dues proves d'avaluació que
es duran a terme (50%).

Hi haurà una reevaluació per aquells estudiants que no hagin superat l'avaluació continuada.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Proves d'avaluació 50% 0 0 1, 2, 5, 10

Treballs pràctics 50% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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