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1. OBJECTIUS 
Les pràctiques de la Llicenciatura de Criminologia tenen com objectiu vincular el 
contingut teòric con la pràctica professional y la realitat institucional. Es pretén facilitar 
la inserció professional de l’alumnat. 
 
2. DURADA 
Las pràctiques tenen un durada de 60 hores i un valor de 6 crèdits. 
 
3. ORGANITZACIÓ 
- Al inici del curs hi haurà una oferta de llocs de pràctiques, publicada por la secretaria 
de la Facultat de Dret 
- Les places s’assignaran en funció de l’expedient acadèmic. 
- Una vegada assignat el lloc de pràctiques, l’alumnat haurà d’adreçar-se a la secretaria 
de la Facultat de Dret per a  formalitzar la documentació pertinent. 
- Una vegada formalitzada la documentació, l’alumnat s’haurà de posar en contacte amb 
el tutor assignat per tal de concretar el programa de pràctiques. 
- El tutor de pràctiques i l’alumn@, conjuntament, concretaran el programa específic de 
pràctiques, que haurà de definir: a) objectius de les pràctiques que es faran; b) 
contingut; c) calendari per a la seva realització 
- Les pràctiques hauran de ser realitzades durant el curs acadèmic. 
 
4. AVALUACIÓ 
Al finalitzar el seu període de pràctiques, l’alumnat haurà de presentar una memòria 
(d’una extensió de entre 10 i 15 planes) que desenvolupi els aspectes següents: 

- Descripció de la institució o servei on s’han realitzat les pràctiques 
- Descripció del programa de pràctiques acordat amb el tutor 
- Descripció de les pràctiques realitzades 
- Descripció de  l’aprenentatge realitzat amb les pràctiques 
- Valoració personal sobre les practiques realitzades. 

 
L’alumnat serà avaluat sobre la base del informe que presenti el tutor i de la memòria de 
pràctiques. 
 
5. DATA D’ENTREGA DE LA MEMÒRIA 
La memòria de pràctiques ha de ser entregada a la secretaria de la Facultat (Atenció Sra 
Anna Doroteo). Dia últim d’entrega: 
14 juny 2008  
 
6. LLOCS DE REALITZACIÓ DE LES PRACTIQUES 

• Centres penitenciaris (règim ordinari i règim obert) 
• Institucions de Justícia Juvenil 
• IRES (Aplicació de mesures alternatives a adults) 
• ALBA (Intervenció amb drogodependències) 



• Ajuntament de Barcelona-Direcció General de Seguretat (delegats de prevenció i 
seguretat dels districtes). 

• Despatx d’advocats especialitzat en matèria penitenciària. 
 


