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Prerequisits

No hi ha cap requisit previ per poder cursar aquesta assignatura.

Objectius i contextualització

Aquesta assignatura té com a objectiu principal dotar al'estudiant dels coneixements necessaris perquè pugui
redactar qualsevol informe per l'Administració Penitenciària o pel Jutge de Vigilància Penitenciària relatiu a la
situació penitenciària d'una persona privada de llibertat i, especialment, sobre concessió de beneficis
penitenciaris, referents al procediment disciplinari sancionador, relatius a permisos de sortida o sobre la
classificació penitenciària.

D'altra banda, altres objectius importants perseguits per l'assignatura són que l'estudiant sigui capaç
d'informar a les persones privades sobre la seva situació penitenciària i que conegui la realitat dels nostres
Centres Penitenciaris.

Competències i resultats d'aprenentatge

1679:E06 - Utilitzar correctament el llenguatge jurídic, el psicològic, el pedagògic i el sociològic.

1679:E06.04 - Expressar-se de manera precisa utilitzant els termes tècnics del dret.

1679:E07 - Demostrar que es coneix i es comprèn el marc juridicopenal de resposta a la
criminalitat (dret constitucional, dret policial, dret processal i dret penal).

1679:E07.02 - Aplicar el dret penal en l'àmbit criminològic.

1679:E08 - Demostrar que es coneix el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents
de control del delicte.

1679:E08.02 - Utilitzar la legislació i les seves vies d'aplicació en el fet delictiu.

1679:E20 - Identificar la intervenció penal més adequada i efectiva per a cada supòsit concret.

1679:E20.01 - Aplicar criteris d'eficàcia en la utilització del dret en l'àmbit de la criminologia.

1679:E29 - Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat i no especialitzat,
l'anàlisi feta sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes.

1679:E29.02 - Argumentar amb precisió conceptes jurídics davant d'un fòrum.

1679:E30 - Utilitzar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diverses parts implicades
en el conflicte i en la criminalitat.
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1679:E30.01 - Argumentar verbalment amb educació i sense biaix qüestions de criminalitat.

1679:T01 - Treballar de manera autònoma.

1679:T01.00 - Treballar de manera autònoma.

1679:T03 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.

1679:T03.00 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.

1679:T04 - Redactar un treball acadèmic.

1679:T04.00 - Redactar un treball acadèmic.

1679:T05 - Transmetre oralment les idees a una audiència.

1679:T05.00 - Transmetre oralment les idees a una audiència.

1679:T06 - Relacionar-se respectuosament amb persones.

1679:T06.00 - Relacionar-se respectuosament amb persones.

Continguts

TEMA 1: EL DRET PENITENCIARI

1. Concepte, naturalesa i contingut

2. Les fonts del dret penitenciari. Evolució de la normativa penitenciària espanyola

3. Principis bàsics

TEMA 2: ORIGEN I EVOLUCIÓ DELS SISTEMES PENITENCIARIA

1. Origen de la pena privativa de llibertat

2. Els sistemes penitenciaris

3. El sistema d'execució penitenciària de la Llei Orgànica General Penitenciària

TEMA 3: ELS ESTABLIMENTS PENITENCIARIS

1. Concepte i principis informadors

2. Tipologia

3. Organització general: ingressos, llibertats, conduccions, trasllats, seguretat i vigilància.

TEMA 4: L'ADMINISTRACIÓ PENITENCIÀRIA

1. Distribució competencial

2. Òrgans col·legials

3. Òrgans unipersonals

4. El funcionari de presons

5. L'elaboració d'informes per part del personal de l'Administració Penitenciària

TEMA 5: DRETS I DEURES DE LES PERSONES PRIVADES DE LLIBERTAT: LA RELACIÓ
JURÍDICO-PENITENCIÀRIA

1. Contingut, naixement i extinció de la relació jurídico-penitenciària

2. Els drets de les persones privades de llibertat

3. Els deures de les persones privades de llibertat
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4. La responsabilitat de l'Administració Penitenciària

TEMA 6: EL RÈGIM PENITENCIARI

1. Concepte

2. Higiene i alimentació

3. Assistència sanitària

4. Instrucció, educació i activitats recreatives

TEMA 7: EL TRACTAMENT PENITENCIARI

1. Concepte

2. Contingut i principis

3. Finalitats

4. Àrees d'intervenció

5. La classificació penitenciària

TEMA 8: EL DRET AL TREBALL DE LES PERSONES PRIVADES DE LLIBERTAT

1. Concepte i naturalesa

2. Modalitats de treball penitenciari

3. Tallers i formació.

4. El paper del CIRE

TEMA 9: LES RELACIONS AMB L'EXTERIOR

1. Tipus de sortides

2. Procediment de concessió dels permisos

3. Comunicacions

4. Recepció de paquets i encàrrecs

TEMA 10: ELS BENEFICIS PENITENCIARIS

1. Concepte i classes

2. La llibertat condicional

3. L'indult penitenciari

4. Les recompenses

TEMA 11: EL RÊGIM DISCIPLINARI SANCIONADOR

1. Concepte, naturalesa i finalitats

2. Principis informadors

3. Les faltes i sancions disciplinàries

4. Procediment sancionador
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5. Recursos

TEMA 12: LES RELACIONS PATERNO-FILIALS DES DE LA PRESÓ

1. La normativa espanyola i internacional sobre els contactes de les persones privades de llibertat amb llurs
fills.

2.L'exercici de la maternitat des de la presó.

3. Els drets dels fills de persones privades de llibertat.

Metodologia

Les classes de dret penitenciari combinaran la teoria i la pràctica. La primera franja horària es dedicarà, per
regla general, a l'estudi teòric del dret penitenciari partir de l'explicació del professor. Prèviament, l'estudiant
haurà d'haver llegit amb deteniment el tema corresponent. En finalitzar aquesta part teòrica, el professor
passarà alguns dies un qüestionari per tal de verificar el seguiment de l'assignatura.

La segona franja horària es dedicarà, d'una banda, a la correcció i comentari dels treballs presentats pels
estudiants així com al plantejament dels dubtes que hagi generat el tema. D'altra banda, al llarg d'aquesta
segona part pràctica es presentarà pels diferents grups de treball els problemes jurídics que els hagin estat
plantejats pels interns de la presó de Lledoners i es discutirà entre tots la possible solució dels mateixos.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Correcció de treballs 5 0.2 1679:E06.04 , 1679:E29.02 , 1679:T03.00 , 1679:T05.00 ,

1679:T06.00 , 1679:E30.01

Tipus: Supervisades

Resolució i discussió a classe de

casos pràctics

15 0.6 1679:E06.04 , 1679:T06.00 , 1679:E29.02 , 1679:E30.01 ,

1679:T05.00

Treballs pràctics 15 0.6 1679:E06.04 , 1679:T04.00 , 1679:E29.02 , 1679:E30.01 ,

1679:T03.00 , 1679:T01.00

Tipus: Autònomes

Estudi de la matèria 15 0.6 1679:E06.04 , 1679:E07.02 , 1679:E08.02 , 1679:T01.00 ,

1679:T04.00 , 1679:E20.01

Avaluació

Hi ha un únic model d'avaluació: l'avaluació continuada, que requereix un 80% d'assistència a classe.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà de la mitjana dels diferents treballs que l'estudiant ha de presentar al
llarg del curs (60%) així com de les dues proves d'avaluació que es duran a terme (30%). El 10% restant de la
nota final s'obtindrà de la participació a classe.

Activitats d'avaluació
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Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Intervenció a

classe

10 10 0.4 1679:E06.04 , 1679:E29.02 , 1679:T03.00 , 1679:T05.00 , 1679:T06.00

Proves

d'avaluació

30 30 1.2 1679:E06.04 , 1679:E07.02 , 1679:E08.02 , 1679:T01.00 , 1679:T04.00 ,

1679:T03.00 , 1679:E20.01

Treballs 60 60 2.4 1679:E06.04 , 1679:E30.01 , 1679:T01.00 , 1679:T05.00 , 1679:T06.00 ,

1679:E29.02
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