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Titulació Tipus Curs Semestre

2500257 Criminologia OT 4 0

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Altres indicacions sobre les llengües

La llengua del curs podrà modificar-se (del català al castellà) en el cas de que el curs sigui atès per estudiants
internacionals.

Prerequisits

Cap especific

Objectius

Objectius generals:

Conèixer i analitzar el fenomen de la Delinqüència Organitzada.
Transmetre al públic especialitzat i a la societat en general respostes als problemes de la delinqüència
organitzada.

Objectius específics

1.1. Conèixer les estructures organitzatives de la delinqüència organitzada.

1.2. Analitzar el funcionament dels diversos mercats criminals.

2.1. Estudiar les diferents estratègies de prevenció i lluita contra el delicte organitzat.

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
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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.
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.

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.
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

I Teoria de sistemes: model obert i model tancat

Teoria de les organitzacions.
Estructura organizativa de la delinqüència organitzada.

II. El crim organitzat sectoritzat geogràficament

Bandes de l'Est.
Màfia Italiana.
Bandes de l'extrem orient.
Bandes iberoamericanes.
Grups emergents.
Terrorisme.
Tipus de terrorisme.

III Mercats criminals

Blanqueig de capital.
Tràfic de persones.
Tràfic d'òrgans i cadàvers.
Tràfic de drogues.
Tràfic d'armes.
Tràfic d'art.
Tràfic d'animals i plantes.
Contraban mercaderies controlades.
Robatori organitzat.
Falsificacions.
Delicte informàtic.
Altres tràfics il·lícits.

 IV. La prevenció de la delinqüència organitzada i lluita contra el crim organitzat
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 IV. La prevenció de la delinqüència organitzada i lluita contra el crim organitzat

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.

Les sessions de treball podran ser teòriques, pràctiques o mixtes.

Les classes teòriques es fonamentaran en exposicions orals per part del professor complementades amb
recursos didàctics audiovisuals (PWP, 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 de casos reals de delinqüència i el seu abordatge preventiu, on
els alumnes hauran de concloure amb les seves propostes d'intervenció al respecte. Es facilitarà als alumnes
una guia pràctica d'aquests exercicis. De forma general i sintètica, el desenvolupament del programa
incorporarà la combinació d'exposicions dels temes per part del professor i dels alumnes, aquesta última per
potenciar la capacitat d'exposició oral davant d'una audiència, distribuïts en grups i/o seminaris, i l'ús de
recursos varis de la tecnologia actual. La modalitat presencial permetrà els plantejaments teòrics de
l'assignatura mitjançant les exposicions i l'anàlisi dels temes per part del professor i dels alumnes, així com el
plantejament d'altres procediments com ara dinàmiques de grup, plenaris, grups cooperatius, etc. Les
sessions pràctiques, per a les que s'utilitzaran els horaris reservats a l'assignatura, es portaran a terme
mitjançant el treball individual i grupal dels alumnes. Finalment, en el treball individual i de grup es requerirà la
utilització de l'eina Campus Virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

ABP 39 1,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tipus: Autònomes

Aprenentatge colaboratiu 83,5 3,34 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Mètode del cas 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12

Avaluació

1. Sistema d'avaluació

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 continguts
conceptuals amb els procedimentals, emmarcat tot, pels valors deontològics de la professió. Una alta
participació incrementarà la nota final en 0,5 punts, mentre que una participació mitjana eleva la nota final 0,25
punts.
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L'avaluació estarà constituïda per tres puntuacions avaluatives. Una primera que consisteix en la confecció
telemàtica de un portfoli on quedarà recollit tot el contingut treballat a l'assignatura mitjançant l'explicació del
professor, visualització de documents gràfics, lectures, conclusions de treball grupal, etc. que hauran de ser
complementats amb les referències bibliogràfiques obligatòries. El portfoli constituirà el 50% de la qualificació
final. Una segona activitat avaluativa serà un treball final de curs que el seu contingut serà consensuat amb el
professor de l'assignatura, el treball constituirà el 30% de la qualificació final i un ABP que valdrà un 20%.

Per a superar l'assignatura caldrà haver superat satisfactòriament les tres activitats avaluatives.

2. Ponderació de les activitats:

Treball final (estudi del cas): 30 %

Prova teòrico-pràctica: Portfoli 50 %

ABP: 20 %

3. Condicions per a ser avaluat

Participar activament en les classes i en els treballs grupals, així com confeccionar els treballs individuals o de
grup.

4. Requisits per a superar l'assignatura

Cal tenir un nota mínima de 5 en cadascuna de les tres activitats avaluatives que conformen l'avaluació.

5. Recuperacions

Atenent a la metodologia avaluativa utilitzada fonamentada en exposicions i continguts teòrics-pràctics, si un
alumne no supera alguna de les tres activitats tindrà possibilitat de recuperar-la.

6. Altres aspectes a considerar:

Al llarg del procés avaluatiu, s'orientarà a l'estudiant sobre les evidències a presentar, si escau.

D'acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball o prova escrita es penalitzarà amb un 0 com a nota
de l'evidència perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas,
tots els membres del grup tindran un 0).

L'assistència a les sessions presencials (classes de teoria i seminaris) és obligatòria, l'estudiant ha d'assistir a
un mínim del 80%. En cas contrari, l'avaluació correspondrà a un NP. Les absències només poden justificar-se
per raons de malaltia o altres de força major i per raons acadèmiques prèviament autoritzades pel professorat.

Es lliurarà als alumnes el resultats de la correcció de les evidències avaluatives en un termini màxim de 30
dies.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

ABP 20 1 0,04 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Portfoli 50 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Treball final (estudi del cas) 30 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA CONSULTA I AMPLIACIÓ
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Programari

No hi ha programari específic per a aquesta assignatura.
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