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1. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
• Estudiar els models d’intervenció amb menors infractors 
• Analitzar la normativa vigent en aquesta matèria 
• Conèixer les actuacions que es duen a terme en aquest àmbit 
• Adquirir eines d’intervenció en justícia juvenil. 



•  COMPETÈNCIES DE L’ASSIGNATURA: 
 
• Comprendre els textos sobre justícia juvenil, tant a nivell internacional com estatal 
• Identificar els principis normatius de la justícia juvenil amb els diferents models 

d’intervenció 
• Elaborar un informe d’assessorament tècnic a la instància judicial 
• Fer una proposta d’intervenció educativa 



 
3. PROGRAMA 
 
Mòdul 1 
Principis político-criminals i dogmàtics del sistema penal de menors 
1.1 Tendències político-criminals 
1.2 Models d’intervenció 
 
Mòdul 2 
Les distintes normatives que regulen la justícia juvenil en l’àmbit europeu: sistemes 
legislatius 
 
Mòdul 3 
Normativa internacional 
3.1 Convenció de drets del nen 
3.2 Recomanacions internacionals 
 
Mòdul 4 
Les característiques de l’adolescència 
4.1 Característiques personals 
4.2 Trets familiars 
4.3 Perspectives de l’entorn 
 
Mòdul 5 
Principis substantius i processals de la Llei orgànica 5/2000 reguladora de la 
responsabilitat penal dels menors 
5.1 Principis substantius 
5.2 Principis processals 
5.3 Principis relatius a l’execució de les mesures 
5.4 Principis relatius a la responsabilitat civil 
 
Mòdul 6 
Les mesures previstes en la Llei 
6.1 Tipologia 
6.2 Regles d’aplicació 
 
Mòdul 7 
El procediment de la Llei  
7.1 La instrucció 
7.2 La fase intermitja i el judici oral 
7.3 La sentència 
 
Mòdul 8 
La víctima en el procés penal de menors  
8.1 Antecedents i posicionament actual 
8.2 Especificitats del procés de mediació 
8.3 La responsabilitat civil 
 
Mòdul 9 
Les alternatives al procediment penal juvenil 



9.1 Les actuacions des de l’àmbit de la protecció de menors 
9.2 La correcció en l’àmbit educatiu i familiar 
9.3 El sobreseiment per la conciliació o la reparació a la víctima 
 
Mòdul 10 
La mediació en la justícia juvenil 
10.1 Concepte i rol dels professionals que intervenen 
102 Característiques de les infraccions penals i de la població atesa 
10.3 El procés de mediació 
104 Els acords de mediació 
 
Mòdul 11 
L’execució de les mesures: les mesures en medi obert 
11.1 Concepte i rol dels professionals que intervenen 
11.2 Característiques de les infraccions penals i de la població atesa 
11.3 La metodologia d’intervenció 
 
Mòdul 12 
L’execució de les mesures: les mesures en règim d’internament 
12.1 Concepte i rol dels professionals que intervenen 
12.2 Característiques de les infraccions penals i de la població atesa 
12.3 La metodologia d’intervenció 



 
4. SISTEMA DOCENT I AVALUACIÓ 
 
Sistema docent 
 
Cada setmana es treballarà a classe un dels temes del programa. La sessió estarà 
dividida en dues parts. La primera consistirà en la exposició teòrica per part de la 
professora. En la segona part, es debatrà en base als temes que creguin de més interès de 
la temàtica de cada sessió.  
 
Sistema d’avaluació 
 
El sistema es basa en la avaluació continuada d’acord a les següents activitats: 
 
1. Deu dies després de treballar el Mòdul 2 s’haurà d’entregar un treball sobre la 
comparativa entre el contingut de les distintes normatives treballades en l’àmbit europeu 
en aquesta matèria. 
 
La puntuació d’aquest treball serà d’un màxim de tres punts sobre la nota final. 
 
El temps de treball assignat per aquesta tasca és de 10 hores. 
 
2. El nivell de participació dels alumnes a les classes. Cal tenir en compte que 
l’assistència a classe és obligatòria i que l’alumne no podrà ser avaluat si no ha assistit 
al 70% de les classes. 
 
La puntuació d’aquest apartat serà d’un màxim de tres punts sobre la nota final. 
 
El temps de treball assignat per a la preparació d’aquesta tasca és de 20 hores. 
 
3. Al finalitzar l’assignatura hi haurà un exercici sobre un cas pràctic en el que s’hauran 
d’analitzar les característiques d’un menor que ha fet una infracció penal i fer la 
proposta de la mesura més adequada.  
 
La data de lliurament del treball serà la de l’examen final de l’assignatura. 
 
La puntuació d’aquest treball serà d’un màxim de quatre punts sobre la nota final. 
 
El temps de treball assignat per aquesta tasca és de 10 hores. 



5. TUTORIES 
 
 
Les tutories de l’assignatura seran els divendres de les 18.30 a les 19.30. Cada alumne 
haurà de fer obligatoriament 3 hores de tutories durant el curs.
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