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Breu contingut:

Concepte de criminologia. Relacions entre Criminologia, política criminal i dret.
Distinció amb disciplines afins: criminalística i victimologia. Anàlisi de les principals
teoríes criminològiques. Estudi d'alguns casos concrets de delinqüència.

Presentació:

Es preten que l'alumne assoleixi els coneixements mínims per tal d'entendre les
causes i l'evolució del fenòmen delictiu. Per aquest motiu s'analitzaran les
principals teoríes que históricament s'han anat plantejant per comprendre i explicar
el fenómen criminal així com les diferents estrategies político-criminals que se'n
deriven. També es preten que els alumnes aprenguin a aplicar les teories a
determinats i concrets fenómens delictius (violencia extrema, delinqüencia juvenil,
delincuencia de coll blanc, terrorisme, ...)

Temari:

TEMARI

Tema 1: Introducció .- Concepte de Criminologia: concepte restrictiu i extensiu;
Relacions entre Criminologia, Política criminal i Dret penal; Noves àrees d'estudi:
la Criminalística, la Penologia i la Victimologia.

Tema 2: Les primeres escoles criminològiques .- L'escola clàssica; L'escola
positiva (Lombroso, Ferri, Garofalo): les explicacions antropològiques i biològiques.
Conseqüències político-criminals. Actualitat dels seus pensaments.

Tema 3: Les teoríes psicològiques .-  Les explicacions psiquiàtriques; Les
explicacions psicoanalítiques (Freud, Alexander-Staub, Adler); Les explicacions
psicològiques (Eysenck, Bandura). Conseqüències político-criminals. Actualitat del
seus pensaments.

Tema 4: Les primeres teoríes sociológiques .- Les teoríes ambientals (l'escola de
Chicago); Les teoríes de l'associació diferencial (Sutherland); La teoría de l'anomia
(Merton); Les teoríes de les subcultures (Cohen, Cloward-Olhin); Conseqüències
político-criminals. Actualitat dels seus pensaments.   

Tema 5: Les teoríes sociològiques .- La teoria del control. Processos de creació
legal del dret penal. La policia, el jutge i la presó; Conseqüències político-criminals;
Actualitat dels seus pensaments.

Tema 6: La teoria de la reacció social .- La perspectiva de l'etiquetatge (Erikson,
Becker, Sack); Les teoríes del conflicte (Quinney, Chambliss); La criminologia
crítica (Young); Conseqüències político-criminals; Actualitat dels seus pensaments.

Tema 7: Les teoríes criminològiques actuals .- Balanç de l'evolució històrica;
Tendencies de la criminologia actual: les teoríes integrades; Conseqüències
político-criminals. 




Tema 8: Projeccions de la criminologia en l'anàlisi de determinades formes de
criminalitat .- La violència extrema; La delinqüència de coll blanc; La criminalitat
organitzada; La drogaaddicció; La delinqüència per convicció.

Forma d'avaluació:

Els crèdits teòrics s'avaluaran a través d'un text de 30 preguntes (valdrà 4 punts
de la nota total) i de dues preguntes teòriques (valdrà 3 punts de la nota total). Els
crèdits pràctics (amb un valor de 3 punts sobre la nota final) es podran alliberar
per avaluació continuada -mitjançant l'assistència i participació a les classes
pràctiques i l'avaluació de les cinc millors pràctiques entregades-. Els alumnes que
ho desitgin i els que no hagin aprovat els crèdits pràctics per curs, podran
presentar-se a l'exàmen pràctic que consistirà en una pregunta sobre el material
treballat a les classes pràctiques i que es podrà trobar al servei de fotocòpies
(Document “Dossier pràctiques”).
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