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OBJECTIUS 
  
 El propòsit fonamental d'aquesta assignatura és  contribuir a enriquir els coneixements de 
l'estudiant en l'àmbit d'un tipus concret de conducta que denominem "comportament criminal o antisocial". 
Pretén, senzillament ser una primera aproximació al contingut bàsic de les diverses parts de la 
Criminologia que s'analitzen: la delinqüència, el delicte, el delinqüent i la víctima. En definitiva, el contingut 
del programa correspon al bloc de qüestions que inicien generalment l'explicació de la Criminologia, 
sense oblidar en cap moment la seva adaptació al conjunt de l'itinerari curricular de l'estudiant de treball 
social. 
 
METODOLOGIA 
 
 Desenvolupament teòric dels temes del programa per part de la professora. Així mateix, per 
facilitar l'aprofundiment pràctic de l'assignatura, els estudiants podran gaudir d' intervencions de 
professionals especialistes en la matèria. 
 
AVALUACIÓ 
 
 Per a la qualificació definitiva es realitzarà un examen final escrit, al final del quadrimestre, sobre 
tots els temes del programa. L'examen de setembre tindrà les mateixes característiques. 
 
TEMARI 
 
 1. L'objecte de la criminologia: la delinqüència, el delinqüent, el delicte i la víctima. 
 
 LA DELINQUÈNCIA 
 
 2. Delinqüència i societat: el crim com a fenomen social. El control de la delinqüència. 
 
 EL DELICTE 
  
 3.1. Concepte jurídic i criminològic del delicte. 
 3.2. La prevenció del delicte: concepte de prevenció i principals programes de prevenció. 
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 EL DELINQÜENT 
 
 4.1. La personalitat delinqüent: normalitat i diversitat patològica del delinqüent. 
 4.2. La dona delinqüent. 
 4.3. Els menors delinqüents. El servei de medi obert i mediació. 
 4.4. Els nous delinqüents. 
 
 LA RESSOCIALITZACIÓ DEL DELINQÜENT 
 
 5.1. Concepte i objectius de la ressocialització. 
 5.2. Tractament i àrees d'intervenció en el procés ressocialitzador. 
 5.3. La ressocialització en l'ordenament penitenciari  
espanyol.  
 
 LA VÍCTIMA 
 
 6.1. Enfoc psicològic: definició de víctima. Conseqüències psicològiques de la victimització. 
          Programes d'ajut a la víctima i oficina d'ajut a la víctima. 
 6.2. Enfoc jurídic: definició de víctima i els diferents tipus de víctimes. 
  Victimització secundària i terciària. 
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