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Presentació:

En aquesta assignatura i pel que fa a la docència corresponent a l’Àrea de Dret penal, es 
pretén veure de forma exclusivament pràctica l'iter d'un determintat delicte des del 
moment de la denúncia del fet fins que es dicta una sentència ferma. Per tant, es vol 
reproduir amb la màxima fidelitat possible tot allò que succeeix en un procés penal. 
Així, en primer lloc, es desenvoluparan qüestions d’instrucció com assistir a una 
declaració, formular un escrit d'acusació o denúncia, el posicionament en el si de la 
instrucció sumarial, la sol.licitud de mesures cautelars, la sol.licitud de diligències 
d'averiguació, els recursos, la transcendència de l'auto de transformació en el 
procediment abreujat, els possibles problemes de prescripció, etc. amb la finalitat de 
copsar la transcendència d'aquesta activitat jurisdiccional a l'hora de caracteritzar els 
fonaments de fet i la seva qualificació jurídica en el si de l'escrit de qualificació 
provisional. 
En segon lloc, tota la problemàtica de la vista oral, en particular, l'activitat provatòria que 
ens permetrà la qualificació definitiva del cas. 
I finalment, el contingut de la sentència i els recursos que aquesta admet.

Forma d'avaluació:

L’assignatura podrà alliberar-se per avaluació continuada a partir de la participació activa 
a classe i el lliurament dels escrits corresponents, o bé realitzant per escrit un supòsit 
similar a qualsevol dels vistos a classe el dia de l’examen de l’assignatura.

Bibliografia:

Els materials per dur a terme aquesta assignatura consistiran d’una banda en l´ús de 
formularis processals, i de l’altra en els propis escrits que generin els processos 
corresponents que seran penjats a la pàgina web de l’Àrea de Dret penal.

Observacions:


