
20062 - CRIMINOLOGIA 
 
 
A) TEORIES CRIMINOLÒGIQUES 
 
 
TEMA 1. Introducció: Concepte de criminologia. Relacions entre la 
criminologia, la política criminal i el dret penal. Realcions entre la criminologia i 
la sociologia de la desviació. 
 
TEMA 2.  Les primeres escoles criminològiques: L'escola clàssica i l'Escola 
positiva. Actualitat dels seus plantejaments. Conseqüències político-criminals. 
 
TEMA 3. Teories criminològiques (la influència de la sociologia) (cont.): La 
teoria de l'associació diferencial (Sutherland). Actualitat dels seus 
plantejaments. Conseqüències político-criminals. 
 
TEMA 4. Teories criminològiques (la influència de la sociologia) (cont.): La 
teoria de l'anòmia (Merton). La teoria de les subcultures (A. Cohen). Actualitat 
dels seus plantejaments. Conseqüències político-criminals.  
 
TEMA 5. Teories criminològiques (la influència de la sociologia) (cont.): La 
teoria del control. Actualitat dels seus plantejaments. Conseqüències político-
criminals. 
 
TEMA 6. La teoria de la reacció social. La perspectiva del etiquetament. 
Actualitat dels seus plantejaments. Conseqüències político-criminals. 
 
TEMA 7. La criminologia crítica: La teoria del conflicte. La criminologia crítica. 
 
 B) POLÍTICA CRIMINAL: LA PRESÓ I LES ALTERNATIVES A LA PRESÓ 
 
TEMA 8: Models de política criminal i dret penal: polítiques expansionistes, 
reduccionistes i abolicionistes. 
 
TEMA 9: La presó: evolució històrica, sistemes penitenciaris. Índex 
d'empresonament. 
 
TEMA 10: La pena de presó: el sistema de classificació. El tractament. Drets i 
deures. Sancions. Control judicial. Compliment de la pena en l'exterior. 
 
TEMA 11: Les alternatives a la presó: evolució històrica. Finalitats. 
Possibilitats de reducció de l'ús de la presó. 
 
TEMA 12: Penes alternatives a la presó: sistema d'imposició legal (suspensió 
i substitució de la pena). 
 
TEMA 13: Penes alternatives a la presó (cont.): multa, suspensió de 
l'execució de la pena, treball en benefici de la comunitat, arrest de cap de 



setmana. 
Tema 14: Alternatives a la presó i justícia juvenil. 
 
Tema 15: Alternatives al càstig: la reparació i la mediació. 
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AVALUACIÓ 
 
Consistirà en un examen final. 

 
 

 


