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Prerequisits

L'assignatura Programes d'intervenció aporta una visió actualitzada dels programes locals i internacionals
d'intervenció sobre la delinqüència.

Tanmateix, presenta i explora teòricament els principals conceptes que sustenten els programes d'intervenció
sobre la criminalitat.

Per tant, aquesta assignatura es relaciona amb les assignatures de l'àrea de la psicologia i pedagogia per les
seves aportacions a la comprensió de la problemàtica de la criminalitat així com de la lògica dels programes
d'intervenció.

Objectius i contextualització

1. Analitzar els diferents models d'intervenció sobre la criminalitat en l'àmbit local i internacional així com els
seus fonaments teòrics

2. Examinar les experiències pràctiques més representatives d'intervenció sobre la delinqüència mitjançant
l'estudi de programes ói recerques 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 sobre la delinqüència.

4. Conèixer les tècniques d'avaluació del risc i les necessitats criminològiques d'una persona per tal de fer una
proposta d'intervenció.

Competències i resultats d'aprenentatge

1096:E08 - Demostrar que es coneix el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents
de control del delicte.

1096:E08.03 - Descriure en l'àmbit criminològic de manera correcta el marc legal penal i els agents
de control del delicte.

1096:E09 - Demostrar que es comprenen els models de prevenció i intervenció de la criminalitat
més adequats per a cada problema específic.
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1096:E09.02 - Utilitzar adequadament els programes de prevenció i intervenció criminològica.

1096:E10 - Identificar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat.

1096:E10.01 - Aplicar adequadament els recursos socials aplicables a la criminalitat.

1096:E22 - Aplicar un programa de prevenció de la criminalitat en l'àmbit comunitari.

1096:E22.02 - Desenvolupar de manera eficaç un programa de prevenció de la delinqüència en
l'àmbit comunitari.

1096:E23 - Utilitzar les tècniques d'avaluació del risc i les necessitats criminògenes d'una persona
per determinar la proposta d'intervenció.

1096:E23.02 - Avaluar les necessitats d'intervenció criminològiques que requereix un subjecte que ha
delinquit.

1096:E25 - Aplicar una proposta d'intervenció sobre una persona en execució d'una pena.

1096:E25.02 - Inferir un pla d'actuació criminològic en població que estigui complint una condemna
penal.

1096:E26 - Avaluar les necessitats d'una víctima per fer una proposta d'intervenció.

1096:E26.02 - Dominar les tècniques d'avaluació individual en víctimes d'un fet delictiu.

1096:E28 - Avaluar els resultats d'un programa de prevenció o intervenció amb referència a la
delinqüència.

1096:E28.02 - Fer una anàlisi de resultats d'un programa de prevenció de la delinqüència.

1096:E31 - Fer la intervenció criminològica sobre la base dels valors de la pacificació, la integració
social i la prevenció de nous conflictes.

1096:E31.02 - Intervenir en l'àmbit criminològic amb finalitats pacificadores, integradores i de
prevenció del delicte.

1096:E31.03 - Actuar professionalment en l'àmbit de la criminologia amb objectius de pacificació,
integració social i prevenció de la delinqüència.

1096:T01 - Treballar de manera autònoma.

1096:T01.00 - Treballar de manera autònoma.

1096:T02 - Treballar en equip i en xarxa.

1096:T02.00 - Treballar en equip i en xarxa.

1096:T03 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.

1096:T03.00 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.

1096:T04 - Redactar un treball acadèmic.

1096:T04.00 - Redactar un treball acadèmic.

Continguts

PART I. INTRODUCCIÓ

1. La delinqüència: agents i contextos de producció.

PART II. MODELS DE TRACTAMENT

2. Perspectives de tractament de la delinqüència en l'actualitat.

Models teòrics i fonaments dels programes de tractament. Objectius, mitjans i contextos del tractament de la
delinqüència en l'actualitat.

3 i 4 . Els Programes d'intervenció a Europa

Aspectes filosofics i legals de la intervenció. Models criminológics i estrategias d'intervenció a Europa.
Efectivitat dels programes d'intervenció a Europa. Meta-anàlisi sobre l'efectivitat deks programes d'intervenció
europeus. Pel.licula: La naranja mecànica.
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5. Els Programes d'intervenció de caracter Cognitiu-Conductual.

Perspectiva cognitiu-conductual. La modificació del comportament. Efectivitat dels programes basats en la
perspectiva cognitiu-conductual.

6 i 7. 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.

8, 9 i 10. Disciplina i control. Perspectiva Foucaultiana.

Càstig i pena. Relació poder-saber. El paper de les normes i l'examen. El Panòptic. Producció de
subjectivitats.

11. Justicia reparadorai presó

Definició de justicia reparadora. Diverses pràctiques de justicia reparadora. Empowerment. Justicia reparadora
y justicia criminal a UK.

12. Mesures de la reincidència.

13 i 14. Violència masclista.

Valoració de la Llei i la seva implementació.

PART III. AVALUACIÓ DEL RISC

15. Avaluació del risc.

Predictors estàtics i dinàmics. Predictors simples i complexos. Escales de predicció del risc

Metodologia

Als seminaris:

- Presentació i estudi de Programes d'intervenció sobre la delinqüència a Catalunya.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus:
Dirigides

Classe teòrica 22.5 0.9 1096:E09.02 , 1096:E23.02 , 1096:E25.02 , 1096:E28.02 , 1096:T03.00 ,

1096:E31.03 , 1096:E26.02

Seminari 22.5 0.9 1096:E09.02 , 1096:T03.00 , 1096:E25.02 , 1096:E26.02 , 1096:E28.02 ,

1096:T02.00 , 1096:E31.03 , 1096:E23.02

Tipus:
Supervisades

Treball en

grup

32 1.28 1096:E09.02 , 1096:E25.02 , 1096:E26.02 , 1096:E31.03 , 1096:T03.00 ,

1096:T04.00 , 1096:T02.00 , 1096:E28.02 , 1096:E23.02

Treballs

individuals

59 2.36 1096:E09.02 , 1096:E26.02 , 1096:E31.03 , 1096:T03.00 , 1096:T04.00 ,

1096:T01.00 , 1096:E28.02 , 1096:E25.02 , 1096:E23.02
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Tipus:
Autònomes

Avaluacions 14 0.56 1096:E09.02 , 1096:E31.03 , 1096:T03.00 , 1096:T01.00 , 1096:E28.02 ,

1096:E23.02 , 1096:E25.02 , 1096:E26.02

Avaluació

1. Model d'avaluació

Avaluació continuada per tal que l'alumnat, juntament amb els docents, pugui fer el seguiment del seu grau
d'assoliment dels objectius docents i les competències. D'aquesta manera, l'alumnat pren un paper actiu
orientant i impulsant el seu propi procés d'aprenentatge.

L'alumnat presentarà 3 treballs individuals i un treball grupal (presentació oral sobre un programa d'intervenció
sobre la criminalitat a Catalunya). Al final del semestre l'alumnat farà una prova escrita sobre els continguts
treballats a l'assignatura.

2. Condicions de l'avaluació

Assistència a les classes teòriques i els seminaris (mínim 80 %).

3. Requisits per a superar l'assignatura

Cal aprovar cada una de les proves que conformen l'avaluació (treballs individuals, treball grupal i prova final).

4. Recuperacions

En cas de suspendre alguna/es de les proves d'avaluació, l'alumnat haurà de recuperar la matèria. Els treballs
individuals es recuperaran durant el període lectiu un cop rebut el feeb-back dels docents respecte de les
activitats. El treball grupal i la prova final es podran recuperar en el període establert per a les recuperacions
abans del tancament de les actes. LA nota màxima de la recupetració serà un aprovat (5).

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació

final

25

%

0 0.0 1096:E09.02 , 1096:E23.02 , 1096:E26.02 , 1096:E25.02 , 1096:T01.00 ,

1096:T03.00 , 1096:E31.03 , 1096:E28.02

Treball en

grup

25

%

0 0.0 1096:E08.03 , 1096:E09.02 , 1096:E10.01 , 1096:E23.02 , 1096:E26.02 ,

1096:E31.02 , 1096:T01.00 , 1096:T03.00 , 1096:T02.00 , 1096:E31.03 ,

1096:E28.02 , 1096:E25.02 , 1096:E22.02

Treballs

individuals

50

%

0 0.0 1096:E09.02 , 1096:T01.00 , 1096:T04.00 , 1096:T03.00 , 1096:E31.03 ,

1096:E23.02 , 1096:E25.02 , 1096:E28.02 , 1096:E26.02
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