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1.- PROGRAMA: 
 
0. Introducció a l’assignatura i repàs de varis conceptes del Dret Penal. 
 
Tema 1. DELICTES CONTRA LA VIDA HUMANA: Homicidi i les seves formes. 
Avortament. 
 
Tema 2. DELICTES CONTRA LA SALUT, I LA INTEGRITAT FISICA I 
MORAL: Lesions. 
 
Tema 3. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT: Detencions il·legals, segrest, 
coaccions i amenaces. Tortures i violència domèstica.  
 
Tema 4. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT I INDEMNITAT SEXUALS: 
Agressions, abús i assetjament sexual. Prostitució i corrupció de menors. 
 
Tema 5. DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I: Furt, robatoris, furt d’ús de 
vehicles a motor. 
 
Tema 6. DELICTES CONTRA EL PATRIMONI II: Estafa, apropiació indeguda, 
extorsió, insolvències punibles, danys i blanqueig de capitals. 
 
Tema 7. FALSEDATS DOCUMENTALS. 
 
Tema 8. DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA I CONTRA LA 
SEGURETAT DEL TRÀFIC: Tràfic de drogues i delictes relatius a la conducció. 
 
Tema 9. DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: Prevaricació, 
suborn, malversació. 
 
Tema 10. DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA: 
Prevaricació, omissió del deure d’impedir delictes, encobriment, acusació i denúncies 
falses, fals testimoni, obstrucció a la Justícia, trencament de condemna. 
 
Tema 11. DELICTES CONTRA L’ORDRE PÚBLIC: Sedició, atemptats, 
resistència, desobediència, desordres públics, terrorisme, tinença d’armes. 
 
 
Notes al temari: 
 
Tot i que en el mateix es parla de delictes, es veuran, depenent amb la temàtica del 
tema, les pertinents faltes associades a la mateixa. 
 
D’altra banda, cas d’arribar al final del temari amb temps, es durà a terme una classe on 
es recolliran altres tipus més residuals (delictes contra les relacions familiars, contra la 
intimitat...) 
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2.- OBJECTIUS I COMPETÈNCIES A ASSOLIR: 
 
Els objectius i competències que s’assoliran en el curs són, bàsicament, tres. D’una 
banda, és important que el criminòleg conegui de forma precisa, els diferents tipus 
delictius de l’ordenament jurídic de l’estat on dugui a terme les seves tasques. 
 
D’altra banda, tot i que la funció del criminòleg és molt diferent a la de l’advocat, 
aquest al menys ha de poder pensar de forma sintètica en un determinat cas penal 
plantejant-se els posicionaments de les diferents parts que l’integren, ja sigui la de 
l’advocat defensor, el Ministeri Fiscal, el Jutge o Magistrat... 
 
Finalment, tot i que en el Pla d’Estudis ja existeixen les assignatures que cobreixen la 
Part General del Dret Penal (Dret Penal I) així com l’estudi del nostre Sistema de 
Justícia Penal (Dret Processal Penal I i II), per a l’estudi de l’assignatura es revisaran 
conceptes claus de les mateixes, intentant donar a l’alumne una visió global tant 
teòrica com pràctica del devenir d’un cas delictiu, des dels seus inicis (querella, 
denúncia...) fins a l’execució de la sentència penal.  
 
 
3.- SISTEMA DOCENT: 
 
Horaris: 
 
Dimecres, de 17.30 hores a 19.30 hores, i Dijous, de 18.30 hores a 20.30 hores. Els 
descansos es programaran d’acord amb l’alumnat.  
 
Els horaris de tutories seran els dimecres de 16.30 a 17.30, i els dijous de 17.30 a 18.30. 
 
El despatx on es duran a terme les tutories és el B2-188, al departament de Ciències 
Polítiques i Dret Públic.  
 
 
Metodologia de les classes: 
 
Al llarg del curs, es treballarà un tema per setmana, seguint el següent ordre: 
 

- explicació teòrica dels diferents tipus delictius; 
- aplicació teòrica dels coneixements adquirits a través de preguntes teòriques; 
- aplicació pràctica dels coneixements adquirits a través de casos pràctics; i 
- qüestions a debatre (teòriques, pràctiques, d’actualitat...). 

 
Aquests, doncs, són els quatre “pilars” sobre els quals s’impartirà la matèria, cobrint, 
doncs, tant la vessant teòrica com la pràctica.  
 
Per a poder dur a terme correctament aquests “pilars”, cal que la tasca de l’alumne 
impliqui la següent dedicació: 
 

- la tinença d’un codi penal (actualitzat al curs acadèmic); 
- l’atent seguiment de la part teòrica a les classes; 
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- la preparació de pràctiques setmanals (d’extensió màxima, 1 full) sobre 
material que versarà respecte del/s tipus delictiu/s estudiat/s (es 
proporcionarà amb una setmana d’antelació en ordre a la correcta preparació 
de les mateixes); 

- la preparació del debat setmanal, el qual implicarà dedicar un temps a 
reflexionar sobre la qüestió a debatre (el debat serà proporcionat 
conjuntament amb la pràctica setmanal); i 

- a classe, la preparació d’un cas pràctic, en el qual, per grups, els estudiants 
duran a terme diferents tasques (acusació, defensa, jutjar...). 

 
Cas que el conjunt de l’alumnat estigui interessat, és possible assistir a la celebració de 
l’acte del judici oral d’algun cas que es resolgui a l’Audiència Provincial de Barcelona, 
a elegir per ells mateixos dels disponibles, els quals seran presentats a classe. Cal tenir 
en compte, però, que l’horari de celebració dels mateixos és al matí, i per tant, pot 
interferir en tasques laborals alienes.  
 
 
4.- SISTEMA D’AVALUACIÓ DE L’ALUMNE: 
 
L’assignatura té una doble avaluació. D’una banda, al llarg del semestre els alumnes 
obtindran amb la seva participació (escrita i oral) el gruix de la nota, al llarg del que es 
coneix com avaluació continuada. 
 
Al finalitzar l’assignatura es durà a terme un examen avaluador dels coneixements 
adquirits, que completarà la nota final de l’alumne.  
 
Així, doncs, el sistema d’avaluació es pot resumir de la següent manera: 
 

Què? Com? Quant? 
Participació a classe 
en l’avaluació dels 
coneixements pràctics 

Debats i casos 
pràctics 

1 punt 

Avaluació de 
coneixements teòrics 

Presentació de les 
pràctiques en 
exercicis setmanals 
(en calen un mínim 
de 10) 

3 punts  
 

(el mínim a aprovar 
d’ambdues és de 3) 

Avaluació final de 
coneixements teòrics 

Examen final 6 punts 

 
 
Condicions per a aprovar l’assignatura: 
 
Poder optar al sistema d’avaluació implica, una primera condició és complir amb el 
requisit de l’assistència, que, d’acord amb la normativa vigent, consisteix en un 70% 
mínim del total de les classes impartides. Penseu que la falta d’assistència en una 
quantitat major al percentatge expressat impedeix l’avaluació per part del professor.  
 
La segona condició per a aprovar és que cal entregar un mínim de 10 pràctiques 
escrites. 
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La tercera condició és que per  a poder ser avaluat en l’examen final, cal obtenir una 
nota mínima de 3 a l’avaluació continuada (és a dir, a les pràctiques per escrit, els 
casos pràctics orals i els debats).  
 
Si l’alumne no arriba a obtenir una nota mínima de tres en l’avaluació continuada, es 
podrà suplir amb un examen de recuperació que es durà a terme l’últim dia de 
classe, indispensable per a passar a l’últim dels requisits, l’examen final.  
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