
Criminologia

Criminologia + Dret

https://www.uab.cat/


Més vídeos al canal YouTube de la UAB

La UAB en 2 minuts!

https://www.youtube.com/watch?v=1Ew8PNqHaSk
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.youtube.com/uabbarcelona
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Veure més

Tren

Busos

InfoUAB

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/centres-docents-1345664532351.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/la-recerca/centres-i-instituts-de-recerca-1345662120408.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/servei-de-biblioteques-1345703209400.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/servei-de-restauracio-uab-1345703317945.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://vilauniversitaria.uab.cat/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://saf.uab.cat/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil-1345661544137.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/servei-assistencial-de-salut-1345688962786.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/preestrenes-de-cinema-1345661699336.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/comercos-de-la-placa-civica-1345681839073.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/mediambient/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/servei-llengues/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/serveis-1345661544192.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/accessibilitat-transports/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
http://appbuses.accessibilitat-transports.uab.cat/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Criminologia 

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Notes de tall

Batxillerat i CFGS

Criminologia 9,940

Més grans de 25 anys

Criminologia 6,750

Nota de tall juny 2022

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/x-1216708253769.html?param1=1224052401890&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Ponderacions

Batxillerat i CFGS Ponderació

Economia de l’Empresa 0,2

Geografia 0,2

Història de la Filosofia 0,2

Llatí 0,2

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 0,2

Matemàtiques 0,2

Més grans de 25 anys

Opció Ciències Socials i Jurídiques

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/x-1216708253769.html?param1=1224052401890&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


● Transmetre coneixements en matèria criminològica.

● Dotar dels instruments per a la intervenció: prevenció, 

rehabilitació, atenció a les víctimes.

● Realitzar recerca.

● També podràs fer pràctiques en serveis penitenciaris i de 

reinserció, a ajuntaments, a la policia i a institucions de recerca. 

Criminologia a la UAB 

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/criminologia-1216708251447.html?param1=1224052401890&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


● Interès pels problemes de les persones i de la societat en el seu conjunt, 

així com una actitud tendent a involucrar-se en les seves solucions. 

● Gust per les disciplines empíriques, mostrant interès pel coneixement de 

la realitat. 

● Nivell suficient d’anglès per comprendre textos científics de 

criminologia.

● Perfil específic de la UAB, recerca i intervenció en: 

Prevenció comunitària de la delinqüència.

Execució de penes: tractament.

Atenció a les víctimes.

Què necessites 

Veure perfil de l’estudiant

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/x-1216708253769.html?param1=1224052401890&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Així s’estructura el grau

Crèdits: 240 ECTS (4 anys)

Places: 70

Horari: un sol torn, de matí.

Veure +info horaris

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/horaris-i-aulari-1345711524880.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Així s’estructura el grau

12 ECTSTreball de fi de grau (TFG)

Formació Bàsica 60 ECTS
• Assignatures de la branca de 

coneixement de la titulació

Obligatòries 120 ECTS
• Representen el gruix del pla 

d’estudis

Optatives 48 ECTS
• Poden definir les mencions. 

Assignatura optativa de 

pràctiques externes (4t curs).

Veure +info pla d’estudis

Veure les guies docents

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/pla-d-estudis-i-horaris/x-1345467811493.html?param1=1224052401890
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/guies-docents/x-1345467811508.html?param1=1224052401890&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


● Estudiaràs el delicte, el delinqüent, la víctima i els sistemes de control 

social de la delinqüència.

● Aprendràs com dissenyar i aplicar plans de prevenció i intervenció de la 

delinqüència; podràs orientar la teva tasca a la rehabilitació i a l’atenció de 

les víctimes. 

● Estudiaràs com fer recerca, com interpretar-la i com avaluar-la. 

● Generaràs i potenciaràs el teu pensament crític i el compromís ètic. 

● Podràs orientar el teu futur professional gràcies a les dues mencions que 

ofereix el grau: Execució Penal i Prevenció i Seguretat. Aquesta darrera 

ofereix la possibilitat d’obtenir el títol de director de seguretat privada. 

Què n’aprendràs 

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/competencies/x-1345467819221.html?param1=1224052401890&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Mencions

Les mencions són itineraris que es fan constar al Suplement 

Europeu al Títol. Per obtenir-la s’han de cursar 30 crèdits vinculats a 

la menció. 

● Menció en Execució Penal 

● Menció en Prevenció i Seguretat

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/x-1216708253769.html?param1=1224052401890&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


● Policia i seguretat

● Entitats locals

● Oficines d’atenció a la víctima

● Institucions penitenciaries

● Universitat

● Justícia de menors

● Mediació penal

● Mesures penals alternatives

● Polítiques públiques

Sortides professionals

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/criminologia-1216708251447.html?param1=1224052401890&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Criminologia + Dret 

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Notes de tall

Batxillerat i CFGS

Criminologia + Dret 11,710

Més grans de 25 anys

Criminologia + Dret 5,313

Nota de tall juny 2022

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/x-1216708253769.html?param1=1345667501589&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Ponderacions

Batxillerat i CFGS Ponderació

Economia de l’Empresa 0,2

Geografia 0,2

Grec 0,1

Història de la Filosofia 0,2

Llatí 0,2

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 0,2

Matemàtiques 0,2

Més grans de 25 anys

Opció Ciències Socials i Jurídiques

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/x-1216708253769.html?param1=1345667501589&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


● Aprenentatge progressiu del dret, a fi de garantir uns 

coneixements generals que facilitin, al darrer curs, la progressiva 

incorporació a les especialitats. 

● Coordinació entre formació i mobilitat, fruit de l'expansió 

internacional de la Facultat.

● Vincle entre estudis universitaris i agents econòmics i socials.

● Transmetre coneixements en matèria criminològica.

Criminologia + Dret a la UAB

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/criminologia-dret-1216708251447.html?param1=1345667501589&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


● Predisposició per la justícia, interès en les qüestions socials, 

preocupació pels valors ètics i la pacificació social.

● Tendència a involucrar-se en les solucions als problemes socials, 

gust per les disciplines empíriques i interès pel coneixement de la 

realitat.

● Capacitat per a les relacions interpersonals, de negociació i de 

resolució de conflictes.

● Nivell suficient d’anglès per comprendre textos científics.

Què necessites 

Veure perfil de l’estudiant

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/x-1216708253769.html?param1=1345667501589&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Així s’estructura el grau

Crèdits: 381 ECTS (5,5 anys)

Places: 20

Horari: matí

Veure +info horaris

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/horaris-i-aulari-1345711524880.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Així s’estructura el grau

24 ECTSTreball de fi de grau (TFG)

Formació Bàsica 102 ECTS
• Assignatures de la branca de 

coneixement de la titulació

Obligatòries 243 ECTS
• Representen el gruix del pla 

d’estudis

Optatives 12 ECTS

Veure +info pla d’estudis

Veure les guies docents

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/pla-d-estudis-i-horaris/x-1345467811493.html?param1=1345667501589
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/guies-docents/x-1345467811508.html?param1=1345667501589&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


T’interessa si… 

● T’interessen els problemes socials. 

● T’agrada examinar la realitat social. 

● T’interessa buscar mecanismes per solucionar conflictes socials. 

● T’interessa conèixer a fons el delicte i la delinqüència per poder 

dedicar-te, també, al dret penal.

● Vols que els teus estudis no siguin només teòrics i vols poder 

treballar de forma activa la teva formació en seminaris, tallers i 

amb activitats diferents.

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Què n’aprendràs 

● Seràs expert en dret i en criminologia i això et permetrà 

treballar en qualsevol d'aquests àmbits i en l’àmbit comú 

als dos: en el sistema de justícia penal, com a advocat, 

jutge, fiscal, investigador, professor, en l’àmbit de menors, 

a les presons, etc.

Criminologia: veure més

Dret: veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/competencies/x-1345467819221.html?param1=1224052401890&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/competencies/dret-1345467819221.html?param1=1258702368123&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Pràctiques professionals

Podràs realitzar una o dues assignatures optatives de pràctiques 

externes a cinquè curs, la qual cosa permet fer una estada en alguna 

de les entitats del camp juridicopenal col·laboradores de la Facultat de 

Dret. Hi ha una oferta plural i professionalitzadora relacionada amb els 

diferents moments del procés penal: 

● Imposició de la pena 

● Execució penal. Acompanyament postsanció

● Resolució de conflictes 

● Atenció a víctimes

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


● Policia i seguretat

● Entitats locals

● Oficines d’atenció a la víctima

● Institucions penitenciaries

● Universitat

● Justícia de menors

● Polítiques publiques 

● Mediació penal

● Mesures penals alternatives

Sortides professionals

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/criminologia-dret-1216708251447.html?param1=1345667501589&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Més informació? 
visita www.uab.cat

Veure més: www.uab.cat/graus

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Visita la UAB

Jornades de 

Portes Obertes
8, 9 i 10 de febrer

Saló de 

l'Ensenyament
15 a 19 de març

Visites al campus

Gener - juliol... i també al Youtube de la UAB

Dia de les Famílies

6 de maig

Visites al centres 

de secundària

Febrer - maig

Més activitats a www.uab.cat/visitalauab

https://www.uab.cat/web/estudiar/-tesperemalauab-1345811559072.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/jornades-de-portes-obertes-1345662188932.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/jornades-de-portes-obertes-1345662188932.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
http://www.ensenyament.com/
https://www.uab.cat/web/estudis/visita-la-uab/visites-al-campus-1345850698230.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visites-al-campus-1345662188961.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/dia-de-les-families-1345662188968.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/dia-de-les-families-1345662188968.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visites-als-centres-de-secundaria-1345662188985.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visites-als-centres-de-secundaria-1345662188985.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudis/visita-la-uab-1345811559072.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Guies d’informació de la UAB

Descarrega’t les guies en PDF

https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Servei d’Atenció a les NESE de la UAB

Tota la informació a la web del PIUNE

• Si vols estudiar a la UAB i tens una 

necessitat específica de suport educatiu 

(NESE), adreça’t al PIUNE

• Demana cita prèvia i et podrem orientar 

amb la preinscripció, les exempcions de 

matrícula, els estudis i les assignatures, 

la transició i acollida, etc. 

• El PIUNE et donarà suport durant tots 

els teus estudis a la UAB. Consulta a qui 

adreçar-te a cada facultat o escola.

https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee-1345747945684.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/coneix-el-piune-1345750500520.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/com-accedir-als-serveis-1345767249636.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/responsables-d-inclusio-1345767327905.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/responsables-d-inclusio-1345767327905.html


Moltes gràcies

T’esperem 
a la UAB!

Descarrega’t els catàlegs de grau

i més a: www.uab.cat/guies-pdf

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
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