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ACTA REUNIÓ COMISSIÓ MIXTA (PROFESSORAT-ALUMNAT) DEL GRAU DE CRIMINOLOGIA. 

REUNIÓ DEL DIA 10 DE DE DESEMBRE DE 2009. 

 

En data 1 de desembre del 2009, el coordinador del grau, Dr. Josep Cid, convoca reunió de la 

comissió mixta (professorat-alumnat) dels grau de criminologia, a realitzar el dia 10 de 

desembre del 2009,  amb el següent ordre del dia 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior  

2. Discussió sobre el model d'enquesta per conèixer les hores de dedicació de l'alumnat a les 

activitat (Es presentarà un model)  

3  Discussió sobre el model proposat de treball en grup pel segon semestre i sobre els criteris 

d'avaluació del treball en grup.  

4. Clima de convivència alumnat-professorat pel correcte desenvolupament de les activitats 

docents 

 

El dia 10 de desembre  a les 13 hores, al deganat de la Facultat de Dret, es realitza la reunió 

amb els següents assistents:  prof. Prof. Josep Cid (coordinador del Grau), prof. Jenny Cubells 

(representat psicologia); alumna  Isabel Díaz (delegada alumnes primer), Prof. Pedro Jurado 

(representant professorat pedagogia);  prof. Joel Martí (representat professorat sociologia)   

alumna Helena Mulero (delegada alumnes primer)  i prof. María José Rodríguez (representant 

professorat dret). L’alumna Isabel Díaz actúa com a secretaria de la comissió. 

 

ASPECTES TRACTATS A LA REUNIO I ACORDS QUE ES PRENEN 

1 S’aprova l’acta de la sessió anterior 

 

2. S’aprova demanar al professorat de psicologia un nou representant a la comissió mixta en 

substitució de la professora Jenny Cubells, que està en situació de baixa maternal. 

 

3. S’aprova que en les actes de la comissió es faci  constar el plantejament i les propostes 

exposades i meditades a la reunió. 

 

4. S’aprova la realització d’una enquesta de seguiment del grau, d’acord al model presentat, 

per valorar el funcionament global del grau i, en particular, per tal conèixer si el treball de 

l’alumnat correspon a les hores de treball que corresponen a les assignatures (150 hores de 

treball per una assignatura de 6 ECTS) 

 

5 S’acorda posar regles de convivència entre professorat i alumnat per tal d’evitar possibles 

conflictes. 
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6. L’alumnat presenta la seva queixa al fet que la composició dels grups sigui aleatòria i 

manifesta la seva preferència per que existeixi llibertat d’elegir els grups. S’acorda fer 

extensiva al professorat de grau la recomanació que existeixi llibertat d’elecció de grup. 

 

7. El coordinador explica en la reunió els horaris del curs 2010-2011. Horari de 8.30 a 12 en 

primer i de 12 a 16 hores en segon. Les raons que el coordinador exposa per establir aquests 

horaris son les següents: a) fer compatibles els horaris de primer i segon; b) possibilitat que en 

horari de mati es puguin fer a la facultat els treballs en grup i c) amortitzar l’ús de les aules. 

 

I sense més assumptes a tractar s’aixeca la reunió a les 14 30 hores. 

 

 

 

Signat: Isabel Díaz 

Secretaria (en funcions) de la Comissió mixta del Grau de Criminologia. 

 

 

 


