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Prerequisits

Es recomanable haver superar el curs de teories criminològiques.

Objectius

El curs aborda el tema de la delinqüència juvenil en diverses dimensions: el sistema jurídic, l'estudi de
diferents qüestions de la delinqüència juvenil, i els mitjans de prevenció i intervenció amb joves i joves
infractors. Al final del curs, l'alumne serà capaç d'aplicar un model de prevenció atenent a la tipologia delictiva,
avaluar el risc i necessitats dels joves infractors, executar la mesura d'intervenció i conèixer els diferents
programes i entitats que treballen a la prevenció i intervenció amb joves.

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.
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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

Contingut

Tema 1: Antecedents i contextualització.

Marc legal:

Tema 2: Sistemes de justícia juvenil.

Tema 3: Principis de la justícia juvenil

Tema 4. Garanties del menor a la justícia juvenil.

Prevenció de la delinqüència juvenil:

Tema 5. Models de prevenció.

Tema 6: Programes de prevenció.

Tema 7: Programes de prevenció davant problemàtiques específiques.

Intervenció a justícia juvenil:

Tema 8. Models d'intervenció.

Tema 9: L'avaluació de risc i necessitats.

Tema 10: Mediació a Justícia Juvenil.

Tema 11: Intervenció a mesures comunitàries i internament.
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Perfil i fenomenologia de la delinqüència juvenil:

Tema 12: Tipologies delictives.

Tema 13: Victimiología.

Metodologia

A) Classes magistrals

Durant les classes teòriques, es realitzaran activitats per promoure la reflexió i debat, duent a terme un control
de l'aprenentatge.

B) Seminaris

Els estudiants hauran de preparar un treball o fer una altra activitat per preparar-se pel seminari. Durant el
seminari, els estudiants tindran l'oportunitat d'escoltar diferents opinions de la resta de companys i professors,
resoldran dubtes, debatran les idees principals i, en conseqüència, augmentaran l'aprenentatge sobre la
delinqüència juvenil. Les temàtiques dels seminaris s'indicaran al campus virtual abans de l'inici del curs.

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

Classe teòrica 19,5 0,78 1, 5, 7, 10, 12

Preparació seminaris 11 0,44

Seminari 19,5 0,78 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Tipus: Autònomes

Treball personal 95 3,8 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Avaluació

Condicions par a ser avaluat i superar l'assignatura

L'alumnat només podrà ser avaluat si assisteix a les classes amb un mínim del 80% de les classes magistrals i
els seminaris.

Les absències només poden justificar-se per raons de malaltia o altres de força major i per raons
acadèmiques prèviament autoritzades pel professorat.

Per a que l'examen es pugui tenir en compte en el còmput de la nota de l'assignatura (Nota o Nota Final), s'ha
de treure com a mínim un 3,5 sobre 10 en l'avaluació de la prova. En el cas dels treballs, la nota mínima
també serà d'un 3,5. En cas contrari, la prova d'avaluació s'haurà de recuperar per a que faci mitjana.

Si un estudiant presenta al menys un dels dos treballs i es presenta a l'examen, es considerarà com a 
; en cas contrari, la seva qualificació serà "No avaluable".Presentat

Per a un alumne que es considera com a , la nota de qualsevol prova avaluable a la qual no esPresentat
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Per a un alumne que es considera com a , la nota de qualsevol prova avaluable a la qual no esPresentat
presenti serà un 0.

Ítems d'avaluació

a) Treball seminaris (20%).

b) Treball 1 (25%).

c) Treball 2 (25%).

c) Assistència i participació (10%).

d) Examen (20%).

Per tant, Nota = 0,25*Treball 1 + 0,25*Treball 2+ 0,2*Examen + 0,1*Assistència i participació + 0,2*Treball
Seminaris.

Re-avaluacions

En el cas de re-avaluacions la nota màxima que es posarà és un 5.

Si Nota >= 5, l'alumne supera l'assignatura. En cas contrari, té l'oportunitat de presentar-se a l'examen de
recuperació (si ha suspès l'examen amb menys d'un 3,5 està obligat), que NO serveix per a millorar nota ni
per a treure Matrícula d'Honor, o de dur a terme un treball de recuperació per recuperar algun dels dos treballs
(si ha suspès algun dels treballs amb menys d'un 3,5 està olbigat). El treball als seminaris i la participació i
assistència no són recuperables. En cas de no obtenir un mínim d'un 3,5 a l'examen i un mínim d'un 3,5 a
algun dels treballs (després de recuperar-los), aquesta activitat d'avaluació punturà amb un 0 en el còmput.

Altres aspectes importants de l'avaluació

No s'acceptarà cap pràctica fora de termini, l'alumne tindrà un 0 en aquella pràctica sense possibilitat de
recuperació.

Conductes fraudulentes

Un alumne que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'assignatura i perdrà el dreta la re-avaluació.
Un alumne que presenti una pràctica en el que hi hagi indicis de plagi o que no pugui justificar els arguments
de la seva pràctica obtindrà un 0 i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta, l'alumne
suspendrà l'assignatura (0) i perdrà el dret a la recuperació.

Puntualitat

Les classes comencen puntualment. Una vegada començada la classe no es podrà accedir a l'aula.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació 10% 0 0 1, 3, 10, 11, 12, 14

Examen 20% 5 0,2 3, 5, 9, 11, 13

Treball 1 25% 0 0 1, 2, 5, 9, 11, 13

Treball 2 25% 0 0 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13

Treball Seminaris 20% 0 0 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15

Bibliografia
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Programari

En aquesta assignatura es farà servir el programari R (https://cran.r-project.org/).

          R és un ambient de programació format per un conjunt d'eines molt flexibles que poden ampliar-se fàcilment
             mitjançant paquets, llibreries o definint les nostres pròpies funcions. A més és gratuït i de codi obert, un Open

          Source part de el projecte GNU, i aquesta és una de les seves principals avantatges. Qualsevol usuari pot
           descarregar i crear el seu codi de manera gratuïta, sense restriccions d'ús, l'única regla és que la distribució
          sempre sigui lliure (GPL). Gràcies a que pot accedir lliurement al seu codi, R programari no té limitades les

        seves funcions, a l'contrari del que succeeix amb altres eines estadístiques comercials.
Preferiblement, el farem servir mitjançant la plataforma RStudio (https://www.rstudio.com/)

5


