
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA (PROFESSORAT-
ALUMNAT) DEL GRAU DE CRIMINOLOGIA TINGUDA EL DIA 21 DE 

NOVEMBRE DEL 2012 
 
 
En data de 30 d’Octubre del 2012, el coordinador del grau convoca als 
integrants de la comissió mixta del grau a una reunió que tindrà lloc el 14 de 
novembre del 2012, amb el següent ordre del dia: 
 
 
1) Informació del coordinador sobre aspectes generals del funcionament  
del grau. 
 
2) Anàlisi del funcionament del grau en els diferents cursos 
 
3) Propostes de millora 
 

 

 

En atenció a que el dia 14 de novembre existeix un convocatòria de vaga, el 6 
de novembre el coordinador enviar mail posposant la reunió prevista al dia 21 
de novembre del 2012. 
 
El dia 21 de novembre del 2102 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) Nora Barco (Delegada 
alumnat tercer) Anabel Mias (delegada alumnat tercer); Helena Mulero 
(Delegada alumnat quart), Isabel Díaz (delgada alumnat quart) i Josep Cid 
(coordinador del grau). Excusen la seva assistència (per motius laborals o 
professionals): Jennyfer Leiras (delegada alumnat primer); Elena Garrido 
(representat professorat dret); Joel Martí (Representant professorat sociologia) i  
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. S’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
2. El coordinador informa sobre el funcionament del curs, indicant que s’ha 
desenvolupat amb normalitat i sobre les tasques prioritàries de la seva gestió, 
indicant que han  estat: organització del TFG, les pràctiques externes (que han 
estat gestionades per la coordinadora de pràctiques, prof. Maria Contreras) i la 
formació de l’alumnat de quart. També informa sobre l’existència d’un ajudant 
d’aula i sobre les funcions que està realitzant. 
 
3. L’alumnat planteja els següents temes generals: 
 
- Proposa que s’ampliïn els acord de Sèneca/Sicue amb totes les Universitats 
espanyoles que imparteixin el grau de criminologia. El coordinador es 
compromet a  implementar aquesta proposta. 



 
- Que als cursos formatius previstos per alumnes de quart (in en particular al 
curs de GIS i auditories de seguretat) puguin assistir alumnes dels altres cursos 
del grau. El coordinador es compromet a parlar amb la prof. Contreras per a 
que es faci possible aquest accés. 
 
4. L’alumnat dels diferents cursos planteja problemes específics de les diferents 
assignatures. Els temes que més preocupen als alumnes són: 
 
- Assignatures on existeix insuficient coordinació entre els professors dels 
diferents seminaris. 
 
- Manca de silenci a les classes. Es planteja que si l’assistència a classe no fos 
obligatòria aquest problema no existiria. El coordinador del grau planteja la 
conveniència de mantenir com obligatòria l’assistència, ja que en un grau 
presencial, les activitats a classe són un element insubstituïble de la formació 
de l’alumnat. 
 
- Necessitat de major nivell de pràctiques en les assignatures metodològiques, 
ja que facilita molt la comprensió. A la vegada es planteja que existeixi més 
correspondència entre els problemes realitzats a classe i els de l’examen. 
 
- Demanda de que les pràctiques que realitzen els alumnes siguin avaluades i 
retornades pel professorat. 
 
- Demanda de més puntualitat al professorat en el començament de les 
classes. 
 
- Demanda de que el professorat expliciti els criteris de correcció, per tal de 
poder millorar en les pràctiques posteriors. 
 
- Els alumnes de quart, en particular, manifesten la seva preocupació per 
l’organització de les pràctiques. En concret els que fan la menció de prevenció i 
seguretat consideren que tindran molta dificultat en compatibilitzar la realització 
de les pràctiques amb la menció. Es considera que tot aquest procés hagués 
tingut que ser realitzat amb més agilitat. El coordinador del grau destaca que la 
coordinadora de pràctiques ha fet un gran esforç per que tots els alumnes 
tinguessin una plaça de practiques i que aquest fos de qualitat i que tot el 
procés de concertació amb entitats és molt laboriós.  
 
El coordinador del grau es compromet a transmetre les preocupacions dels 
alumnes al professorat i, per la seva part, a tractar d’agilitzar el tema de les 
pràctiques. 
 
5. L’alumnat de tercer demana que el coordinador del grau tingui una reunió 
informativa amb l’alumnat de tercer, i tot l’alumnat interessat, relativa a 
l’organització del curs de quart. El coordinador es compromet a realitzar 
aquesta reunió. 
 



6. S’acorda que en la propera reunió del grau s’abordin, entre altres, i de 
manera monogràfica els següents temes: 
 
- Tema de forma de publicació de les notes (amb NIU o amb cognoms) 
 
- Possibilitat de realitzar algun intercanvi entre assignatures dels dos 
quadrimestres de primer, per tractar de que els dos semestres siguin igualment 
atractius. 
 
I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 18 hores del dia 21 de 
novembre de 2012. 
 
 
Signat: Josep Cid Moliné 
(Secretari de la Comissió) 
 
 


