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Prerequisits

Comprensió escrita en anglès.

Coneixements bàsic d'anàlisi estadístic. Es recomana haver superat les assignatures d'anàlisi de dades i de
mètodes quantitatius de recerca de segon curs. 

Objectius

L'assignatura ha de permetre a l'estudiant conèixer el sistema de Justícia Juvenil tant de Catalunya com
d'Espanya.

Es presentaran les principals contribucions de la criminología i disciplines relacionades per tal d'entendre,
predir i intervenir amb menors amb comportaments antisocials.

Per tant, al acabar l'assignatura l'estudiant: a) coneixerà les bases I els aspects principals del sistema de
justícia juvenil a Espanya, b) fer-ne una valoració crítica i c) ser capaç de comparar-lo amb altres sistemes
internacionals; d) disposar d'eines per intervenir en la prevenció i intervenció de la delinqüència juvenil.

A l'inici del curs es proporcionarà, mitançant l'aplicatiu del Campus Virtual (Moodle), el cronograma de
l'assignatura per facilitar a l'estudiant el seguiment de l'assignatura. 

L'examen final es realitzarà el dia, hora i lloc fixat per la Facultat de Dret.

Competències
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Competències

Accedir i interpretar les fonts de dades sobre la criminalitat.
Analitzar el conflicte i la criminalitat utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments
psicològics i sociològics.
Demostrar que es comprenen els models de prevenció i intervenció de la criminalitat més adequats per
a cada problema específic.
Demostrar que es comprenen les teories criminològiques.
Demostrar que es coneix la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus
diferents fonaments.
Dissenyar una recerca criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius
plantejats.
Formular hipòtesis de recerca en l'àmbit criminològic.
Identificar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat.
Redactar un treball acadèmic.
Relacionar-se respectuosament amb persones.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip i en xarxa.
Utilitzar les tècniques d'avaluació del risc i les necessitats criminògenes d'una persona per determinar
la proposta d'intervenció.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar amb criteri científic les informacions obtingudes en les bases de dades criminològiques.
Aplicar amb precisió els models de prevenció en situacions concretes de criminalitat.
Aplicar de manera eficaç els fonaments de les diferents polítiques criminals en l'activitat professional.
Aplicar el coneixement científic criminològic per analitzar la delinqüència.
Aplicar les teories criminològiques.
Escollir de manera adequada el recurs social per a cada cas d'intervenció professional.
Inferir els models d'intervenció en funció d'una avaluació de necessitats prèvia eficaç.
Redactar correctament cada un dels apartats d'un projecte de recerca criminològica.
Redactar un treball acadèmic.
Relacionar-se respectuosament amb persones.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip i en xarxa.
Utilitzar la metodologia d'investigació necessària en funció de la recerca criminològica plantejada.

Continguts

1. Context legal

1.1. Principis i normes internacionals en justícia juvenil

1.2. Normativa espanyola sobre Justícia Juvenil

2. Teories rellevants

2.1. Perspectiva psicosocial i del desenvolupament del menor

2.2. Iguals i delinqüència (Teoria i anàlisi de xarxes socials) 

2.3. Abús sexual infantil

2.4. Cultura adolescent i transició a la vida adulta
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3. Sistema de Justícia Juvenil català

3.1. Assessorament i mediació

3.2. Medi Obert

3.3. Internament

4. Recerca criminològica i delinqüència juvenil

4.1. What works?

4.2. Recerca aplicada i delinqüència juvenil

4.3. Reincidència i comparació internacional

5. Valoració del risc

5.1. Principi de Risc-Necessitat-Responsivitat

5.2. Eines de valoració: primera a tercera generació

5.3. SAVRY: valoració del risc a justícia juvenil de Catalunya

6. Prevenció i intervenció amb menors infractors

6.1. Avaluació de l'eficàcia

6.2. Programes individuals d'intervenció

6.4. Programes comunitaris d'intervenció

Metodologia

avaluació continua

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe teòrica 22,5 0,9 1, 5, 7, 10, 12

Tipus: Supervisades

Seminari 22,5 0,9 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Tipus: Autònomes

Treball en grup 75 3 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Treballs individuals 30 1,2 1, 5, 7, 9, 11, 13

Avaluació

1. Requisits d'avaluació
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L'assistència a classe és obligatòria. S'acceptaran les absències justificades per motius de salut o similar,
sempre que l'estudiant aporti un justificant per escrit. En qualsevol cas, cal un mínim del 80% d'assistència per
tenir dret a ser avaluat. Les absències prolongades (p.e.: raons mèdiques) es derivaran a la Coordinació del
Grau.

2. Nota final

Cal tenir un 5/10 en tots els ítems d'avaluació i activitats per aprovar l'assignatura.

La nota final serà el resultat de la suma ponderarada de tots els ítems i activitats.

Nota final= (TR*0,25)+(PPO*0,1)+(IXS1*0,1)+(PGR1*0,1)+(PGR2*0,1)+(E*0,25)+(A*0,1) 

On TR = Treball de grup (25%); PPO = Pòster i defensa (10%); IXS# = Pràctica individual xarxes
socials(10%); PGR = Pràctica de grup (10% + 10%); E = Exàmen (25%); A = Assistència (10%) 

3. Extensió dels treballs

Treballs individuals: 1.000 paraules; Treball de grup: 6.000 paraules.

4. Recuperació

En cas de suspendre una activitat (nota inferior a 5/10), l'estudiant tindrà una oportunitat per repetir el treball
durant el període lectiu. La nota màxima pels treballs repetits és de 6/10.

5. Tutories

L'horari de tutories es comunicarà a la primera sessió de l'assignatura. En qualsevol cas, els estudiants poden
contactar amb el docent al correu: roger.mancho@uab.cat

6. Conducta fraudulenta

Plagiar i copiar els exàmens no serà tolerat i, en cas de ser detectat, l'estudiant rebrà un 0/10, perdent el dret
a ser avaluat (avaluació final). A més, d'acord a la normativa, el plagi i la còpia es notificaran a la Universitat,
el que pot donar lloc a accions disciplinaries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència 10% 0 0 10

Examen test 25% 0 0 5

Pòster i presentació oral (en grup) 10% 0 0 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Treball en grup 25 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Treballs individuals 30 % 0 0 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

Bibliografia
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