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Introducció

L’objecte d’estudi d’aquesta assignatura són els comportaments antisocials

dels menors d’edat. Alguns d’aquests comportaments constitueixen delictes, i

la majoria són comesos per adolescents.

En el primer�mòdul ens ocuparem de definir la delinqüència juvenil, de

l’adolescència com una etapa del desenvolupament de l’ésser humà, dels in-

dicadors que s’utilitzen per a mesurar els comportaments antisocials, i dels

resultats de les recerques recents sobre la magnitud d’aquests comportaments.

En el segon�mòdul presentarem la manera com les principals teories crimi-

nològiques han intentat explicar la delinqüència juvenil. Ens familiaritzarem

així amb les teories de la tensió, de l’aprenentatge social, del control, situaci-

onals, de l’etiquetatge, del curs de vida, i amb una teoria general de la delin-

qüència juvenil.

En el tercer�mòdul, ens ocuparem d’una sèrie de factors de risc i de protecció,

que inclouen la família, l’escola, els amics, el barri, els pares i les bandes juve-

nils, i també els mitjans de comunicació de massa, i hi inclourem també un

breu apartat sobre els programes de prevenció de la delinqüència juvenil que

han demostrat ser eficaços.
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