
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA DEL GRAU 

REALITZADA EL 13 DE JUNY DEL 2013 

 

 

El dia 28 de maig del 2013, el coordinador del grau convoca als membres de la comissió 

mixta del grau de criminologia a una reunió a realitzar el 13 de juny del 2013 de 15.30-17.30 

hores,  amb el següent ordre del dia (a l’ordre del dia se li va afegir el punt 4, per iniciativa 

del Sr. David Buil, la qual cosa es va comunicar el dia 11 de juny). 

 

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

2. Informe del coordinador sobre el segon semestre del curs i sobre activitats i reformes 

 previstes pel curs 2013-2014. Discussi 

3. Informe dels delegats sobre el desenvolupament del curs i els aspectes a millorar el 

proper curs. Discussió 

4. Proposta de suspensió de classes quan es realitzen actes acadèmics a la Facultat de 

Dret. 

5. Torn obert de paraules. 

 

El dia es realitza la reunió a la que assisteixen  els següents integrants de la comissió: Pedro 

Jurado (representant professorat Pedagogia); Aroa Ruiz (delgada alumnat primer); David 

Buil (Delegat alumnat segon); Ainhoa Fernández (delegada alumnat segon); Brenda Torres 

(Delegada alumnat tercer); Helena Mulero (Delegada alumnat quart), Isabel Díaz (delgada 

alumnat quart), Joel Martí (Representant professorat sociologia); Josep Cid (coordinador del 

grau). Excusen la seva assistència (per motius laborals o professionals): Elena Garrido 

(representat professorat psicologia) y Maria 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. S’aprova l’acta de la sessió anterior 

2. L’informe del coordinador del grau incideix sobre els següents aspectes:  

(i) reconeixement de les dificultats tingudes pel començament de les pràctiques, en atenció a 

la dificultat de signar els convenis i la restricció de places públiques en l’àmbit d’execució 

penal. El coordinador, si bé reconeix que el funcionament de les pràctiques no ha estat 

l’adequat,  destaca l’enorme esforç realitzat per aconseguir llocs adequats de pràctiques per 

la coordinadora de pràctiques. El compromís del coordinador es que en el curs 2013-2014 

aquest problema estigui superat; (ii) explicació sobre el funcionament del treball final de 

grau, que el coordinador valora positivament. Els alumnes demanen que existeixi la màxima 

informació sobre aquest punt, a la qual cosa es compromet el coordinador;  (iii) posada en 

funcionament de la xarxa alumni de criminologia de la UAB; (iv) posada en marxa de l’espai 

virtual de criminologia  e-criminologia; (v) figura de l’ajudant d’aula que el coordinador valora 

molt positivament per haver  ajudat en la implantació de millores en el grau (informació de 

masters, classes de reforç, millora de l’espai virtual de criminologia, xarxa alumni, entre 

altres); (vi) decisió del rectorat de posposar la reforma del grau, aprovada ja per la junta de 

facultat de dret, al curs 2014-2015. 



 

3. Els punts principals destacats pels representats de l’alumnat són els següents 

Primer curs. (i) Es destaca el problema de la manca de silenci a les classes, que s’ha 

accentuat en aquest semestre (ii) es valora que el segon semestre té un insuficient contingut 

criminològic i es menys atractiu en general que el primer. El coordinador comenta que un 

dels punts de la reforma del grau consisteix en compensar el contingut criminològic dels 

semestres. 

Segon curs. (i) Es destaca el problema particular amb professors en concret per  considerar 

que el clima creat a classe no afavoreix l’aprenentatge. El coordinador es compromet a 

parlar amb el professorat sobre aquest punt. 

Tercer curs. (i) Es destaca el problema particular amb professors en concret per considerar 

que no hi ha correspondència entre el que s’exigeix a l’alumnat i el compliment de les 

obligacions per part del professor. El coordinador es compromet a parlar amb el professorat 

sobre aquest punt; (ii) es destaca la preocupació del curs futur de quart, en el tema de les 

pràctiques i del TFG. El coordinador assegura que el TFG ha funcionat correctament i que 

en el curs 2014-2015 el començament de les pràctiques serà l’establert al calendari. 

Quart curs. (i) Es crítica al retard en el començament de les pràctiques en el curs 2013-

2014, que ha comportat que els alumnes de la menció de prevenció i seguretat hagut de fer 

conjuntament les assignatures del segon semestre i les pràctiques, a més del TFG; (ii) Es 

critica el tema del límits a l’extensió del TFG; (iii) Es valora molt positivament la tasca docent  

de professors en concret. 

 

4. El coordinador destaca la dificultat d’organitzar actes dins de l’horari de 8.30-15.30 i que 

existeix la possibilitat d’organitzar actes a partir de les 15.30 hores.  

 

5. Donat que els punts de debat s’han produït en el punt 3 de l’ordre del dia, no hi ha 

intervencions en aquests punt. 

 

I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 17.30 hores del dia 13 de juny de 

2013. 

 

Josep Cid Moliné 

Secretari (en funcions) de la Comissió mixta del grau. 


