
 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA (PROFESSORAT-

ALUMNAT) DEL GRAU DE CRIMINOLOGIA TINGUDA EL DIA 19 D’ABRIL 

DEL 2011. 

 

 

En data 29 de març  del 2011 el Coordinador del Grau de Criminologia convoca per 

correu electrònic sessió de la comissió mixta del grau de criminologia, a realitzar el dia 

19 d’abril  de 2011, a les 15.45, al deganat de la facultat de dret, hores amb el següent 

ordre del dia:  

 

 

1) Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (s'adjunta)  

 

2) Debat sobre el funcionament del segon quadrimestre en els tres cursos del grau.  

 

3)Horaris del curs 2012-2013  

 

4) Informació del coordinador d'iniciatives de la titulacio: espai virtual de la titulació (e-

criminologia UAB); reunions amb institucions per sortides professionals  

 

5) Propostes per a la millora de la titulació  

 

El dia 19 d'abril es realitza la reunió a la que assisteixen  els següents integrants de la 

comissió: Pedro Jurado (representant professorat Pedagogia); María José Rodríguez 

(Representant professorat Dret).  Rotger García (Delegat alumnat primer); Anabel Mias 

(delegada alumnat segon); Helena Mulero (Delegada alumnat tercer), Isabel Díaz 

(delgada alumnat tercer) i Josep Cid (coordinador del grau). Excusen la seva assistència 

(per motius laborals o professionals): Nora Barco (Delegada alumnat segon); Elena 

Garrido (representat professorat dret); Joel Martí (Representant professorat sociologia) i  

Aina Sastre (Delegat alumnat primer). Josep Cid actua com a secretari de la comissió. 

 

 

Els punts tractats a la reunió i els acords presos són els següents: 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

2. El delegat de primer informa del desenvolupament el curs de primer, segon 

quadrimestre, lamentant la situació produïda per la no substitució da la professora de 

psicologia social, quan va estar de baixa. La comissió mixta acorda que consti el seu 

malestar –que ja estat expressat pel coordinador a la directora del departament de 

Psicologia Social- pel fet que el departament no podés garantir la docència mentre la 

professora estava de baixa. El delegat fa constar que, salvant aquesta situació, el segon 

semestre està funcionant molt bé.  

 

3. La delegada de segon informa de diversos problemes en el curs de segon: (i) 

professorat que no utilitza el recus del campus virtual o que no contesta els correus de 



l’alumnat; (ii) Respecte de l’assignatura de Teories criminològiques  fa constar que 

l’alumnat considera que: la càrrega de treball és excessiva i que el seminari de lectures 

hauria de millorar la seva planificació. El prof. Cid es compromet a transmetre a l’equip 

docent de l’assignatura aquestes preocupacions i a procurar millorar el sistema pel curs 

vinent; (iii)  

 

4. Les delegades de tercer plantegen els següents problemes respecte del 

desenvolupament del curs: a) consideren que existeix importants solapaments entre les 

assignatures de: penologia, dret penitenciari, dret processal i execució penal. El 

coordinador fa constar que va haver una reunió de coordinació. El coordinador es 

compromet a tornar a fer una reunió de coordinació per tal d’evitar aquests problemes 

pel curs vinent; b) respecte de l’assignatura “drogues i delinqüència” també plantegen 

problemes de solapament amb l’assignatura de Fonaments de Psicologia criminal, 

argumenten que potser podria introduir-se més directament en matèria i demanen més 

coordinació entre els dos seminaris. El coordinador transmetrà aqeustes preocupacions a 

la professora responsable. 

 

5. En general, els representants dels estudiants, fan constar diferents problemes 

logístics: (i) la manca d’endolls a les aules; (ii) la manca de wifi a les aules; (iii) la 

manca d’adequació de les aules de classe per fer els seminaris. El coordinador es 

compromet a transmetre aquestes demandes a l’equip deganal de la Facultat de dret.  

 

6. Es debat en general el tema del campus virtual. Els alumnes informen que alguns 

professors no utilitzen el campus virtual o no contesten els mails de l’alumnat. Els 

representants de l’alumnat a la comissió mixta  plantegen que si la Universitat els hi 

cobra per aquest servei, llavors el professorat ha de tenir l’obligació d’utilitzar-lo. La 

comissió mixta considera que el grau de criminologia ha assumit el campus virtual com 

una eina complementaria de treball i que, per tant, el professorat ha d’utilitzar aquest 

recurs i, sempre prenent en consideració tota la resta d’obligacions del professorat, ha 

de contestat als correus  de l’alumnat. No obstant, també s’indica que si el professorat 

considera que les consultes han de ser resoltes només en l’horari de tutories és lliure de 

fer-ho. En tot cas, el professorat ha d’establir clarament com atendrà les consultes 

tutorials de l’alumnat. 

 

7. Es debat en general el tema de la puntualitat a les classes. Els representats de 

l’alumnat plantegen que alguns professors s’han relaxat en l’exigència d’arribar amb 

puntualitat a les classes i que s’han donat casos en que alguns professors han arribat 20 

o 25 minuts tard. La comissió acorda considerar que la puntualitat és una exigència que 

ha de complir tant el professorat com l’alumnat. El coordinador recordarà al professorat 

les seves obligacions. 

 

8. Es discuteix en general el tema del cronograma de les assignatures. L’alumnat 

manifesta la seva queixa pel fet que no existeixi coordinació entre les assignatures 

respecte de les proves valoratives i demanen que aquesta coordinació pugui existir. La 

comissió es mostra dividida en aquests punt, i la divisió també es dona entre el 

professorat. Donada la importància del tema, es decideix que en la propera reunió de la 

comissió mixta aquests punt figuri en l’ordre del dia. 

 

9. El coordinador informa de l’activitat que s’està duent a terme per garantir el correcte 

funcionament de l’assignatura de practicum el curs vinent. Explica els convenis de 



pràctiques que s’estan fent amb diversos ajuntaments de l’àrea d’influència de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, per tal de que els alumnes de criminologia es 

formin en les tasques de prevenció de la delinqüència. També s’informa de la iniciativa 

de fer un programa pilot, que pugui donar lloc a pràctiques dels alumnes, amb algun 

òrgan judicial, per tal d’implementar la figura del criminòleg assessor del jutge. 

 

10. El coordinador informa sobre el tema del espai virtual del grau (e-criminologia), que 

s’espera posar en funcionament el més de maig i que preten millorar les eines 

comunicatives del grau, facilitat el debat i servir per publicar els treballs i recerques més 

meritòries de l’alumnat. 

 

 

I sense més assumptes a tractar a les 18 hores s’aixeca la sessió 

 

 

 

Signat: Josep Cid (Secretari de la Comissió) 

Bellaterra, 19 abril 2011 


