
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Ensenyament de  

CURS 2003-2004

DRET I PRESÓ
()

Primer i Segon quadrimestre Asignatura Extracurricular
4.5 Crèdits  (3 teòrics i 1.5 pràctics)

Professors:
 Dr. Joan Baucells i Lladós
 Sra. Maria Marquès i Banqué
 Sra. Carolina Morán Mora



Àrea de coneixement: Dret penal
Nom de l’assignatura: Dret i Presó
Curs 2003-2004
Tipus d’assignatura: extracurricular
Periode: 1r i 2n Quadrimestre
Nombre de crèdits: 4,5 (3 teòrics i 1,5 pràctics)
Professors que impartiran l’assignatura:
Dr. Josep Miquel Prats Canut
Dr. Joan Baucells Lladós
Sra. Maria Marquès i Banqué. 
Sra. Carolina Morán Mora

TEMARI:

Aquesta assignatura s’enmarca dins  del  conveni  de  col.laboració  signat  entre  la  Universitat  Rovira  i
Virgili  i  el  Departament  de  Justícia  i  Interior  de  la  Generalitat  de Catalunya,  i  neix d’una sèrie  de
converses entre l’Àrea de Dret penal i el Centre Penitenciari de Tarragona, en les quals es van fer paleses
les mancances d’assessorament jurídic que pateixen els interns en la seva situació penitenciària, arribant-
se a l’acord que fóra oportú que fossin els alumnes amb coneixements de Dret penitenciari, sota la tutoria
dels professors de l’àrea de Dret penal i del jurista-criminóleg del Centre Penitenciari, els que assumissin
aquesta tasca.

En  conseqüència,  els  alumnes  matriculats  a  aquesta  assignatura  –que  hauran  de  tenir  aprovada
l’assignatura  “Execució  penal”-  participaran  directament  en  l’assessorament  dels  interns  del  Centre
Penitenciari de Tarragona en qüestions relacionades amb l’estatut jurídic de l’intern: classificació en grau,
permisos de sortida, sancions disciplinàries, acumulacions de condemnes, llibertat condicional...

METODOLOGIA:

Aquesta assignatura pretén ser un model formatiu esencialment pràctic, diferent dels que tradicionalment
s’imparteixen a la Universitat. Per això no serà una assignatura sotmesa a un model clàssic pel que fa a
l’horari,  metodologia  i  avaluació.  Els  alumnes,  que  s’organitzaran  en  grups  de  dues  persones,
s’entrevistaran setmanalment amb interns sota la tutorització del jurista-criminòleg i prendran nota del seu
problema. A continuació disposaran d’una setmana i de la tutorització del professor que tinguin assignat
per treballar el cas i redactar els escrits necessaris per resoldre’l. Aquest període de temps podrà variar en
funció dels terminis de presentació dels escrits.  
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CRITERIS D’AVALUACIÓ:

L’avaluació serà continuada i  es realitzarà conjuntament pel professor tutor i  el jurista criminòleg en
funció del treball d’assessorament que l’alumne hagi prestat durant el curs, valorant-se especialment la
dedicació, l’atenció a l’intern i la qualitat dels escrits.


