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1.- OBJECTIUS
Que l’alumne sigui capaç de:
- Detectar les accions preventives adequades en un context delinqüencial
- Saber triar i implementar adequadament els diferents models de prevenció del delicte.
- Dissenyar programes socials de prevenció de la delinqüència
- Aplicar els mètodes d´ investigació criminològica en l’ àmbit de la prevenció de la
delinqüència.

2.- CONTINGUTS:
Els continguts que presentem tenen la seva gènesi en els objectius de l´ assignatura.
Trobarem tres blocs diferenciats de continguts acadèmics: els conceptuals, els de tipus
procedimental i el actitudinals.
Una vegada presentada la taxonomia dels continguts, aquests els dividirem en dos tipus,
els teòrics que desenvoluparan els conceptes bàsics de manera ordenada, per tal de que
l´ alumne pugui adquirir una visió global, ample i coherent de la temàtica a tractar; i els
pràctics on l´ alumne pugui relacionar els continguts teòrics amb la pràctica
professional.

3.- PROGRAMA
1. Antecedents propedèutics:
1.1. Conceptes bàsic per l’ assoliment de l’ assignatura
1.2. Dinàmica de l’ Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)
2. El concepte de prevenció
2.1. Prevenció i dissuasió
2.2. Prevenció primària
2.3. Prevenció secundària
2.4. Prevenció terciària
3. Models teòrics de prevenció de la delinqüència
3.1. Model clàssic
3.2. Model neoclàssic
3.3. Model situacional
3.4. Model socialista
3.5. Model ecològic
3.6. Model dels processos de socialització
3.6.1. Família
3.6.2. Escola
3.6.3. Comunitat
3.6.4. Mitjans de comunicació
4. Programes de prevenció de la delinqüència
4.1. Programes geogràfics
4.2. Programes urbanístics
4.3. Programes comunitaris
4.4. Programes centrats en la víctima
4.5. Programes polític – socials
4.6. Programes axiològics basats en valors
4.7. Programes cognitius – conductuals
4.8. Programes basats en la reincidència
5. Mètodes d’ elaboració i avaluació de programes de prevenció del delicte
5.1. Antecedents situacionals
5.2. Apartats d’ un programa
5.3. Implementació d’ un programa
6. Taller pràctic d’ elaboració de programes social de prevenció de la delinqüència
6.1. Anàlisis de casos reals
6.2. Tècniques de delimitació del problema
6.3. Confecció del programa
7. Investigació en l'àmbit de la prevenció del delicte
7.1.1. La recerca en criminologia.
7.1.2. Apartats d’ una recerca
7.1.3. Vinculació de la recerca en la prevenció de la delinqüència

4. METODOLOGIA:

La metodologia de les classes està fonamentada en el model de l’ Aprenentatge Basat en
Problemes. (ABP), l’ aprenentatge cooperatiu i el mètode del cas dintre de les noves
línies de treball metodològiques a l’ espai europeu d’educació superior. (EEES)
Les sessions de treball podran ser teòriques, pràctiques o mixtes.
Les classes teòriques es fonamentaran en exposicions orals per part del professor
complementats amb recursos didàctics de caire audiovisual (PWP, transparències,
vídeos, etc.) noves tecnologies (TIC), així com de bibliografia bàsica recomanada. En
funció de l’espai on s´ imparteixin les classes (aula ordinària o aula especial) es portaran
a terme activitats diferenciades de treball en grup.
Els crèdits pràctics consistiran en el seguiment casos real de delinqüència i el seu
abordatge preventiu , on els alumnes hauran de concloure amb les seves propostes d’
intervenció al respecta . Es facilitarà als alumnes una guia pràctica d’aquests exercicis.

5. TEMPORALITZACIÓ
•

Període lectiu

1 de octubre del 2007 al 18 de gener del 2008
•

Horari assignatura:

Dilluns de 15,30 a 18,30 h.
•

Cronograma de treball

SETMANA 1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12
1 1 2 3 4 Exposicions Exposicions
Tema
Alumnes
Alumnes
5 6 6 7 CAS
PRÀCTIC
•

Crèdits:

L’ assignatura està programada en crèdits ECTS d’ acord amb els criteris de l’ espai
europeu d’educació superior. (EEES)
•
•
•

Crèdits totals de l’ assignatura: 4,5 crèdits ECTS
Valor crèdits ECTS: 25 h. de treball de l’ alumnat
L’assignatura té un total de 85 h. distribuïts amb els següents temps de treball:
•
•

42 hores lectives
43 hores de treball extern de l’ alumne

6. AVALUACIÓ:
L´ avaluació de l´ assignatura la dividirem en dos apartats, l´ avaluació de l’alumne per
tal de poder conèixer quin ha estat els seu nivell de competències aportades per l’
assignatura i l’avaluació del professor i del programa per tal de poder comprovar
l’adequació i eficàcia de la intervenció docent i del programa impartit.
Avaluació de l´ alumne:

Partirà d’un criteri basat en l’avaluació continua, fet que fa preceptiu l’ assistència a
classe i que ens permetrà mesurar el grau de competències específiques del programa
que l’ alumne ha assolit.
Es valoraran criteris generals com el nivell de participació de l’alumne, la capacitat de
relacionar els contingut conceptuals amb els procedimentals emmarcat tot pels valors
deontològics de la professió.
Les tècniques avaluatives que s’utilitzaran seran fonamentalment les específiques de l’
apartat de metodologia on l’alumne tindrà de resoldre al finalitzar cada tema un cas
pràctic on haurà d’aplicar els coneixements conceptuals i pràctics treballats a classe en
situacions real que es pot trobar en el seu exercici professional com a criminoleg. En
total seran set casos pràctics. Aquests treballs tindran un valor del 70% de la nota.
El 30% restant de la nota correspondrà a la presentació d’un treball individual on l’
alumne haurà de buscar un programa social de prevenció de la delinqüència en
funcionament i presentar-lo a classe.
Per superar l’ assignatura caldrà haver superat satisfactòriament els set treballs d’
avaluació continua més el treball.

Avaluació del professor i del programa
L’avaluació del procés del programa la portarem a terme conjuntament el professor
(autoavaluació) i els alumnes. En aquest últim cas utilitzarem una enquesta que sigui
controlada per agents externs a l’assignatura. Conèixer l’opinió dels alumnes al
finalitzar l’assignatura serà de gran ajuda per reestructurar el procés instructiu.
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