
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA (PROFESSORAT-

ALUMNAT) DEL GRAU DE CRIMINOLOGIA TINGUDA EL DIA 29 DE 

MAIG 2012 

 

 

En data 21 de maig del 2012 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 2012, a les 15.45, al deganat de la facultat de dret, hores amb el següent 

ordre del dia:  

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (s'adjunta) 

 

2. Debat sobre el funcionament del segon quadrimestre del curs 2011-2012  i propostes 

de millora pel curs 2012-2013. 

 

3. Informació del coordinador sobre el progrés en assumptes rellevants del grau: a) 

practicum; b) TFG; c) Normativa de reconeixement de crèdits; c) Espai virtual de 

criminologia (e-criminologia). 

 

 

 

 

El dia 29 de maig es realitza la reunió a la que assisteixen  els següents integrants de la 

comissió: Elena Garrido (representat professorat psicologia); María José Rodríguez 

(Representant professorat Dret).  Rotger García (Delegat alumnat primer); Aina Sastre 

(Delegada alumnat primer). Nora Barco (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): Joel Martí (Representant professorat sociologia). 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 reunió anterior. 

 

2. Respecte del funcionament del curs, els representats a la comissió dels alumnes, 

exposen els següents punts: 

 

2.1 Funcionament del curs de tercer, segon quadrimestre. Les delegades fan una 

valoració molt positiva de les assignatures de dret penitenciari (destacant les pràctiques 

realitzades a la presó), de violència de gènere (destacant la metodologia participativa 

utilitzada en algunes de les sessions) i la delinqüència econòmica (destacant les 

conferències organitzades). Respecte de l’assignatura de drogues, fan constar la 

desigualtat entre el seminari A i el seminari B, en el qual han tingut molts professors, la 

qual cosa consideren negatiu des del punt de vista del funcionament del seminari. 

Respecte de l’assignatura d’Execució Penal, consideren que l’avaluació continuada no 

ha estat suficient i manifesten la seva petició de que el coordinador parli amb el 

professor per tal que només entri a l’examen la part explicada. En referència a aquesta 

darrera qüestió la comissió mixta acorda que el coordinador parli amb el professor 



responsable per demanar-li que a l’examen només entri la part explicada a classe. No 

obstant, s’acorda que en una futura reunió es discutirà  un protocol per garantir que la 

docència que no ha pogut impartir-se pugui ser recuperada i avaluada. 

 

2.2. Funcionament del curs de segon, segon quadrimestre. La delegada de curs fa una 

valoració molt positiva de les assignatures de: Dret Penal i Victimologia i d’anàlisi de 

dades. Respecte de l’assignatura de Programes d’Intervenció fan constar que el 

funcionament del curs ha tingut molts problemes: pèrdua de classes, percepció de que 

no es té un aprenentatge suficient dels programes. S’acorda  demanar al professorat,  de 

cara al curs que ve, una major revisió dels objectius i de la metodologia de l’assignatura. 

El coordinador queda encarregat de parlat amb el professorat responsable. Respecte de 

l’assignatura de teories criminològiques, la delegada planteja que el treball de curs 

necessita major clarificació de les etapes i que els seminaris del treball són poc 

profitosos. El professor responsable de l’assignatura, present a la reunió, es compromet 

a revisar el sistema de seminaris de treball, de cara al curs vinent. 

 

2.3. Funcionament de primer curs, primer quadrimestre. Es fa una valoració molt 

positiva de l’assignatura de La recerca científica en criminologia, destacant la 

implicació del professor responsable. Respecte de l’assignatura de Estructura Social, 

aprecien molt el contingut de l’assignatura, però els hi agradaria una classe més 

participativa i major coordinació entre els seminaris.. S’acorda que el coordinador parli 

amb el professor responsable. Respecte de l’assignatura de pedagogia, els delegats 

manifesten que han existit problemes d’ordre (manca de silenci a les classes) que han 

dificultat molt el seguiment de la docència. Plantegen la necessitat d’una revisió de la 

metodologia didàctica de l’assignatura. S’acorda que el coordinador parli amb el 

director del departament. 

 

3. Donat que en la reunió han sorgir temes generals del funcionament del grau que no 

han pogut ser tractats amb profunditat, s’acorda convocar una reunió de la comissió 

mixta del grau, pel dia 21 de juny, a les 15.30 hores, per tractar els següents temes: 

(i)   Exigències d’alumnat i professorat en cas de vagues 

(ii)  Criteris per a mantenir el silenci a les classes 

(iii) Planificació del calendari d’exàmens 

(iv) Respecte a les guies docents. 

 

I sense més assumptes a tractar s’aixeca la reunió a les 17.30 hores del dia 29 de maig 

del 2012. 

 

 

 

Josep Cid 

Secretari de la Comisssió 


