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1. OBJECTIUS 
 

1. Analitzar els diferents models de prevenció i tractament de la delinqüència i 
els seus fonaments teòrics 

 
2. Examinar les experiències pràctiques més representatives de prevenció i 

tractament de la delinqüència mitjançant l’estudi de investigacions 
empíriques i extraure conclusions sobre la seva pertinença i eficàcia. 

 
3. Proveir i utilitzar els recursos teòrics com suport analític crític pel 

desenvolupament de programes d’intervenció i tractament de la 
delinqüència 



 
 
2. CONTINGUTS 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Tema 1. La delinqüència: agents i contextos de producció.  
 
 
BLOC 1. PREVENCIÓ 
 
Tema 2. Prevenció de la delinqüència.  
Prevenció primària, secundària i terciària. Els objectes de la prevenció: 
transgressors, mates i contextos. Els programes de prevenció local. 
 
Tema 3. La prevenció sistèmica.  
Models de prevenció: model de suport social, model de desenvolupament social. 
Prevenció de transgressions juvenils. Prevencions específiques (violència sexual, 
droga i delinqüència, etc.). Planificació implementació i avaluació de programes de 
prevenció de la delinqüència 
 
Tema 4. La prevenció: problemes i pràctica.  
Efectes perversos de la intervenció social: l’etiquetatge. Els models integrals 
d’intervenció social en contextos desfavorits. Cas pràctic 1: El projecte Shere Rom 
a l’escola desenvolupat per DEHISI 
 



BLOC 2. TRACTAMENT 
 
Tema 5. Perspectives de tractament de la delinqüència.  
Models teòrics i fonaments dels programes de tractament. Objectius, mitjans i 
contextos del tractament de la delinqüència en l’actualitat. 
 
Tema 6. Tractament en situacions privatives de llibertat: Els sistemes 
progressius. 
Principis conductuals, objectius  i característiques. Sistemes progressius 
exclusivament conductuals i mixtos. Experiències i resultats dels sistemes 
progressius. Cas pràctic 2. La experiència del model progressiu a les presons 
catalanes. 
 
 
Tema 7 i 8. Tractaments específics:  Violència de gènere i delinqüència 
sexual 
El tractament de la violència de gènere en el procés penal. Tractament de la 
delinqüència sexual. Programes de tractament per a maltractadors. 
 
Tema 10. Tractaments específics: Delictes violents 
Programes de tractament de delictes violents. Instruments per a la predicció de la 
conducta violenta. 
 
Tema 10. Tractaments específics: Drogoaddicció 
Tractament de la drogoaddicció: les comunitats terapèutiques.  
 
Tema 11. Tractament de transgressions juvenils.  
Transgressions juvenils i identitat. Tractaments individuals i tractaments en grup: el 
problema de la identitat social. Els sistemes de mesures específics: mediació i 
reparació, 
 
Tema 12. Avaluació de les intervencions i tractaments de la delinqüència. 
Eficàcia dels tractaments. La reincidència: mites i realitats. Estudis empírics sobre 
la reincidència. Les dificultats per a l’avaluació de programes de tractament. 
Tractaments alternatius 
 
BLOC 3.  
 
Tema 13. Perspectives de futur en la prevenció i el tractament de la 
delinqüència. 
Critica de la prevenció i el tractament. Els models integrals d’intervenció social. 
Les fal·làcies de la prevenció i el tractament (immigració, etc.). 



 
 
3. COMPETÈNCIES 
 

 Accés, comprensió i síntesi dels articles publicats en revistes internacionals 
de criminologia.  

 Coordinació del desenvolupament d’un programa de prevenció primària o 
secundaria o d’ atenció a víctimes 

 El.laboració d’un programa de prevenció primària/secundaria o d’atención a 
víctimes 

 Desenvolupament d’un programa de rehabilitació –psicològic, educatiu, 
social- sobre una persona 

 Capacitat crítica 
 Anàlisi de problemes 
 Capacitat per a implementar a la pràctica els coneixements teòrics 
 Reflexió 
 Reflexivitat sobre el propi paper en la intervenció sobre la realitat 
 Capacitat per a la potenciació del procés d’aprenentatge i la creació de 

coneixement 



 
 
4. METODOLOGIA  
 
 La metodologia de l'assignatura combinarà les classe teòriques amb les 
classes pràctiques. Amb les sessions teòriques es pretén provocar la reflexió i la 
invitació al sentit crític, comprometen als estudiants amb tasques que vaguin més 
enllà de la simple memorització, mitjançant la lectura de diverses fons 
documentals i la discusió col.lectiva. 
 
 Les classes pràctiques constitueixen la forma d'apropar-se a un model 
d'aprenentatge actiu, complement imprescindible a la informació obtinguda en les 
classes teòriques. Aquestes sessions s'adaptaràn quan a continguts, 
desenvolupament i ritme al programa de teoría. Es combinaràn els debats sobre 
lectures recomanades i anàlisi de casos reals. 
 
Exercicis a realitzar  
 
Quantitat Tipus exercici Dedicació aproximada 
3 Lectures + preguntes sobre la lectura 5 h X 3 = 15 h 
1 Estudi de cas: Programa de prevenció 6 h 
1 Estudi de cas: Programa de tractament 6 h 
1 Estudi de cas:Programa de tractament 6 h 
1 Presentació 10 h 
TOTAL  43 h aproximadament 
 



5. AVALUACIÓ 
 
 Entenent que l'avaluació  no s'ha de reduir a l'obtenció de una nota i que no 
ha de perdre el seu caràcter formatiu, l'avaluació que es proposa és l'avaluació 
continuada. L'avaluació continuada es portarà  a terme seguint les següents 
especificacions: 
 

• Seguiment del treball dels/les estudiants en la realització de les 
pràctiques realitzades a l'aula (debats, estudi de casos, etc). 

 
• Entrega de tres treballs individuals consistents en la resposta a un seguit 

de preguntes corresponents al bloc A i dos casos pràctics del bloc B. 
 

Puntuació dels diferents apartats:  
 

 El 70 % d’assistència a classe assegura la possibilitat de ser avaluat  
 20 % de la nota: Participació activa a l’aula (entrega dels exercicis 

proposats a l’aula) 
 80 % de la nota: entrega dels 3 exercicis d’avaluació continuada 
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