
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA (PROFESSORAT-

ALUMNAT) DEL GRAU DE CRIMINOLOGIA TINGUDA EL DIA 17 DE 

GENER DEL 2012. 

 

 

En data 23 de desembre  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 

17 de gener de 2012, a les 12 hores hores, amb el següent ordre del dia:  

 

1. Desenvolupament del primer quadrimestre del curs.  

2. Proposta de  creació de dos mencions del grau.  

3. Proposta de reforma del sistema d'assistència obligatòria: obligació de justificació de 

les assistències.  

4. Proposta de treball de model de treball de fi de grau  

5. Informació sobre sortides professionals dels graduats en criminologia. 

 

El dia 17 de Gener es realitza la reunió a la que assisteixen  els següents integrants de la 

comissió: Joel Martí (Representant professorat sociologia); Elena Garrido (representat 

professorat dret); Pedro Jurado (representant professorat Pedagogia); Rotger García 

(Delegat alumnat primer); Aina Sastre (Delegat alumnat primer); Nora Barco (Delegada 

alumnat segon); Anabel Mias (delegada alumnat segon); Helena Mulero (Delegada 

alumnat tercer), Isabel Díaz (delgada alumnat tercer) i Josep Cid (coordinador del grau). 

Excusa la seva assistència (per motius laborals o professionals) la prof. María José 

Rodríguez (Representant professorat Dret).  Josep Cid actua com a secretari de la 

comissió. ).  

 

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

1). Proposta de reforma del pla d’Estudis del grau, establint dos mencions, una en 

Prevenció i Seguretat i una altra en Execució penal, en la que s’agruparien les diferents 

optatives. La proposta és acceptada per unanimitat pels membres de la comissió i 

s’acorda elevar-la a la comissió d’afers acadèmics de la facultat de dret per la seva 

aprovació. 

 

2) Horaris de quart. El coordinador proposa que cadascuna de les mencions es realitzi 

en un quadrimestre i que l’horari del curs de quart sigui de 15.00 a 18.30, per tal de 

facilitat la realització de les pràctiques i el Treball de Fi de Grau. La comissió accepta 

per unanimitat aquesta proposta i es decideix elevar-la a la comissió d’afers acadèmics 

de la Facultat de Dret. 

 

3). Treball Final de Grau. El coordinador presenta un esborrany de TFG que s’està 

elaborant pels coordinadors dels graus que s’imparteixen a la Facultat de Dret. Respecte 

d’aquest document es proposa dues reformes: a) que tots els treballs del grau de 

criminologia tinguin un contingut de recerca; b) que la lectura del treball sigui pública, 

per tal de fomentar les competències orals dels alumnes. Les dues propostes de reforma 

s’elevaran a la Comissió d’afers acadèmics de la Facultat de Dret, per que les consideri 

en la redacció final de la normativa de TFG. 

 

4. El coordinador informa sobre els treballs que s’estan realitzant per fomentar la 

inserció dels graduats en criminologia. S’informa del document elaborat pels 

coordinadors de grau de criminologia de les universitats catalanes (Inserció professional 



dels titulats en criminologia en els serveis dependents del departament de justícia de la 

Generalitat de Catalunya), que va estat presentat a la conselleria de justícia, el 12 de 

novembre dels 2011. S’informa també de les accions futures previstes en el 

Departament d’Interior. A més s’informa sobre el treball que es realitzarà en el segon 

semestre del curs per tal de disposar d’un ample ventall de llocs de pràctiques per 

l’alumnat de quart. 

 

5. El coordinador presenta a discussió un nou model d’assistència obligatòria, sobre la 

base de que l’actual model no especifica si més enllà del 80% d’assistència obligatòria 

l’alumnat té o no obligació de justificar la seva inassistència a les activitats lectives. El 

model proposat pel coordinador és el següent: 

 

“Proposta de model: 

 

1. L’assistència és obligatòria al 100%. Si un alumne no assisteix a un mínim del 80% 

de les activitats docents no podrà ser avaluat. El professorat establirà en la guia docent 

el valor que dona a l’assistència a les activitats docents. 

 

2. Les absències justificades no poden computar negativament. El professor ha de 

possibilitar que l’alumne pugui recuperar el treball realitzat en les classes en el cas 

d’absència justificada. Per que una absència sigui justificada aquesta ha d’estar 

documentada. Només poden ser absències justificades les derivades de força major, com 

malaltia o situacions similars que impedeixen assistir a les activitats docents. La 

realització d’altres activitats formatives del grau podrà ser considerada absència 

justificada si així ho accepta amb anterioritat el professor responsable de l’assignatura. 

 

3. El professorat resta obligat a establir un sistema de control d’assistència. 

 

Nota: 

El model s’implementaria el segon semestre d’aquest curs 2011-2012.” 

 

En la comissió es discuteix sobre si es requereix o no justificació documental per que la 

manca d’assistència sigui justificada. La comissió mixta accepta que el coordinador del 

grau, en consens amb el professorat de la Comissió mixta, decideixi sobre aquesta 

qüestió i estableixi un nou model que pugui ser implementat el segon semestre. 

 

 

6. Els representant dels estudiants en la comissió informen sobre aspectes 

problemàtiques de diferents assignatures del grau, referits a:  insuficient 

desenvolupament de les competències en alguna assignatura, manca de puntualitat en la 

correcció per part d’alguns professors, deficiències en  l’organització d’algunes 

assignatures (us del campus virtual, canvis en la programació), necessitat de major 

seguiment per part del professor . Els integrants de la comissió mixta i el coordinador 

del grau es comprometen a parlar amb el diferent professorat afectat per tal de solventar 

aquests problemes. 
 

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió el dia 17 de gener del 2012 a les 

14.30 hores. 

 



 

Signat: Josep Cid Moliné 

Coordinador del Grau i secretari de la Comissió mixta del grau de criminologia. 

 


