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Prerequisits
Haver cursat les assignatures "La recerca científica en criminologia" i "Anàlisi de dades".
Comprensió d'anglès escrit.

Objectius
Aquesta assignatura introdueix conceptes bàsics del marc de les addiccions a drogues (abús, intoxicació,
tolerància, dependència, síndrome d'abstinència, recaigudes, etc.) i ofereix una visió actual biopsicosocial
sobre els diversos mecanismes implicats en l'addicció, fent especial èmfasi en les troballes científiques més
rellevants des de perspectives bàsiques i aplicades. Es farà menció a diversos instruments d'avaluació que
permeten tenir una visió global de la història i de la situació actual de drogodependència de la persona
(dependència, anàlisi toxicològic, àrees alterades, etc.), així com les alternatives terapèutiques ambulatòries
existents i els tractaments farmacològics actuals més rellevants. Finalment s'estudia la delinqüència associada
a l'àmbit de les drogodependències.

Els objectius formatius d'aquesta assignatura correspondran a:
"Comprendre les teories criminològiques i reflexionar sobre elles". L'alumne haurà de estudiar i comprendre
l'efecte de la drogodepència com a factor modulador.
"Utilitzar metodologies d'investigació pròpies de l'àrea per analitzar la informació en un context específic i
avaluar els resultats d'aquest treball de manera que l'aplicació d'aquestes metodologies permeti realitzar
estudis especialitzats a nivell de màster i doctorat."
"Transmetre al públic especialitzat i a la societat en general les aportacions per resoldre situacions en l'àrea
de drogodependència amb un objetiu de prevenció i d'integració social".

Competències
Criminologia
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
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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.
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

Conceptes bàsics en drogodependències
1. Conceptes sobre addiccions

Mecanismes explicatius del consum de drogues
2. Variables relacionades: individuals, socials i genètiques
3. Bases biològiques: sistema de recompensa
4. Bases psicològiques: aprenentatge i condicionament
5. Model animals

Característiques i efectes de diverses drogues
6. Substàncies legals: cafeïna, tabac i alcohol
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7. Cannabinoïds
8. Psicoestimulants: amfetamines i cocaïna
9. Heroïna
10. Drogues de disseny

Avaluació, diagnòstic i tractament
11. Avaluació psicològica
12. Alternatives terapèutiques i tipus de tractaments

Aspectes jurídics i criminològics
13. Delinqüència i drogues

Metodologia
La metodologia és la següent:
Classes teòriques on s'impartiran els temes de l'1 al 13. Al Campus Virtual es penjaran els power points
(una vegada finalitzada l'exposició del tema) i els materials que el professorat consideri oportú.
Seminaris. Hi ha previstos 6 seminaris complementaris a les classes teòriques on l'alumne podrà
aprendre i entrenar diverses competències. Al Campus Virtual es va anunciant paulatinament les
característiques de cada seminari. En general, els seminaris requereixen una preparació individual de
l'alumne prèvia al seminari i un treball grupal posterior que serveix per sintetitzar els continguts
treballats a l'aula.
Treball grupal. Els alumnes treballen en grups de 5-6 persones una proposta de treball d'investigació a
partir de revisió de literatura científica. El treball es realitza durant tot el curs i s'exposa de manera oral
l'últim dia. Hi ha destinats dos dies de tutoria per resoldre dubtes o fer consultes.
Tutories. L'alumne pot demanar tutories individuals i grupals per qualsevol dels aspectes que
configuren el seu aprenentatge (continguts teòrics, lectures i treballs).
Tota la informació referent a l'assignatura es trobarà al Campus Virtual que serà el mitjà de comunicació oficial
amb els alumnes.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

Classes teòrica

22,5

0,9

2, 6

Seminaris

12,5

0,5

6, 9, 11, 13

20

0,8

4, 8, 10, 12, 14, 15

95

3,8

1, 6, 9, 11, 13, 14

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Treball en grup
Tipus: Autònomes
Hores d'estudi, preparació de treballs, lectures

Avaluació
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Avaluació
Requisits per superar l'assignatura
Assistència mínima del 100% a les classes teòriques.
Proves d'elecció múltiple: Nota mínima de 5.
Seminaris: Assistència mínima del 100% i participació en un mínim de 4 treballs qualificats com
APTES.
Treball en grup: Qualificació d'APTE.

Proves d'elecció múltiple (55% de la nota final)
Avaluació parcial eliminatòria
Hi haurà dos exàmens parcials eliminatoris sobre la matèria impartida a les classes teòriques i als seminaris.
Els alumnes que hi participin i que superin els exàmens (un o tots dos) amb una nota de 5 o superior, hauran
superat la part avaluada de l'assignatura.
Les preguntes d'elecció múltiple tindran cinc alternatives, es descomptaran els encerts a l'atzar (encerts - ¼
dels errors) i es transformarà decimalment la nota. La correcció de les proves serà sotmesa a tots els requisits
psicomètrics.
Si les dues notes parcials són iguals o superiors a 5, es calcularà la nota final fent el promig de les dues notes
parcials. Si una o dues notes parcials són inferiors 5 l'assignatura no queda superada i cal presentar-se a la
convocatòria d'examen final.

Examen final
Aquesta prova tindrà el mateix format que els exàmens parcials anteriors. Hi haurà un examen que
correspondrà a la primera part de l'assignatura (primer parcial) i un altre que correspondrà a la segona part
(segon parcial). Els alumnes hauran de fer un parcial o tots dos (per separat) en funció de la matèria que hagi
quedat superada (nota de 5 o superior) en els exàmens parcials.
A aquesta prova també es poden presentar els alumnes que vulguin millorar la nota (s'escull la millor nota per
el còmput de la nota final de l'assignatura).

Treballs sobre els seminaris (15% de la nota final)
Per computar aquest apartat es tindra en compte el nombre de treballs presentats sobre els seminaris i la
seva qualificació.
Important: Als alumnes que no hagin assistit a un seminari no se'ls computará la participació en el treball
vinculat al seminari corresponent.
Treball en grup sobre l'elaboració d'un projecte de recerca (25% de la nota final)

Assistència (5% de la nota final)
Assistència al 100% de les activitats docents presencials: 5% de la nota final.
En el cas dels alumnes que es situen per sota del 100% d'assistència i per sobre del 80% es calcularà la part
proporcional.

Activitats d´avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge
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Assistència

5%

0

0

13

Prova

55%

0

0

2, 3, 6

Treball en grup

25%

0

0

4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15

Treballs sobre els seminaris

15%

0

0

1, 2, 5, 9, 10, 11, 13
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