
ACTA DE LA REUNIÓ DE CLAUSTRE DE PROFESSORAT

GRAU EN CRIMINOLOGIA 

 18 DE JUNY DEL 2015 (*)

El dia 28 de maig del 2015 es convoca per part del coordinador del Grau en Criminologia reunió

de claustre final de curs del grau de criminologia pel dijous dia 18 de juny de 2015, de 16h a

18h, a la Sala de Juntes de la Facultat de Dret, amb el següent ordre del dia: 

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

2. Informe del coordinador sobre el funcionament del curs i novetats pel 

curs 2015-2016

3. Informe del Tribunal del TFG sobre el seu desenvolupament.

4. Informe sobre la Revista e-criminologia (Roger Mancho)

5. Debat entre el professorat sobre el desenvolupament del curs i 

propostes de millora pel curs 2015-2016

6. Torn obert de paraules.

El dia 5 de juny  de 2015 se celebra la reunió de claustre final de curs 2014-15. Hi assisteixen

els següents professors:, Marc Ajenjo, Paula Arce, Encarna Bodelón, Carles Botia, Josep Cid,

Samara  de  las  Heras,  Francisco  Collazos,  Lluís  Flaquer,  Francesc  Guillén,  Pedro  Jurado,

Roger  Mancho,  Joel  Martí,  Anna Meléndez,  Lucía  Ortiz  Ingeborg  Porcar,  Sandra  Sánchez,

Bettina Steible i Yolanda Pardo.

Excusen la seva assistència els següents professors: Joan Baucells, Margarita Bonet, Manuel

Casado,  Jenny  Cubells,  Ricard  Esteban,  Elena  Garrido,  Maria  Jesús  Guardiola,  Esther

Martínez; Francesc Xavier Moreno, Esther Morón, Beatriz Molinuevo, María José Rodríguez,

Lluis Sáez i Josep Verdaguer.

Anna Meléndez actua com a secretaria del claustre. 

En la reunió es tracten els punts següents i es fan les següents propostes:

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

2. En el seu informe al claustre el coordinador tracta els següents punts:

(i) Comenta l’enquesta a l’alumnat del segon semestre, sense disposar encara del document

final  ,  però  fent  una  síntesi  dels  primers  resultats  als  assistents,  destacant  els  següents

aspectes. Abans de comentar els resultats destaca la baixa participació en la resposta a les

enquestes de primer. En quant als resultats de l’enquesta, destaca: a) com a elements positius,

que  els  alumnes  consideren  interessants  les  assignatures  i  valoren  molt  positivament  la

implicació  del  professorat;  b)  com aspectes  negatius  els  alumnes  destaquen;  la  existència



d’algunes assignatures poc criminològiques (alumnes primer), la  manca de suficient vigilància

las exàmens en alguna assignatura i les falsificacions de signatura per part d’alguns alumnes

(alumnes tercer) i la insuficient supervisió per part d’alguns tutors de TFG (alumnes de quart).

 (ii) S’explica que el pròxim curs, en el primer quadrimestre, el grau ha de passar el seu procés

d’acreditació.   Tot  el  professorat  ha  de  guardar  evidència  de  totes  les  proves  d’avaluació

realitzades relatives al curs 2014-2014, incloent les relatives a avaluació continuada. Cal elegir

4 assignatures, a més del  TFG i el  Practicum, que seran sotmeses a avaluació específica.

S’obrirà un procés de reflexió per decidir les assignatures a avaluar i es crida al  professorat a

donar la seva opinió al respecte.

 (iii) Informa que ja ha estat concedida  la obtenció del títol de Director de Seguretat en el mac

de la menció de Prevenció i Seguretat. Les 400h de formació requerides per a obtenir aquest

títol s’imparteixen en al grau en la ja esmentada menció. 

(iv) El prof. Joel Martí dóna trasllat de la valoració que ha fet el tribunal del TFG d’aquest curs:

bona qualitat dels treballs; dos treballs suspesos  amb possibilitat de revisió; poca diferència

entre les notes proposades pel tribunal i els tutors ( positiu); al·ludeixen a la dificultat de posar

notes  entre  els  diferents  models  de  TFG i  proposen  regular  què s’espera  assolir  en  cada

modalitat de TFG per tal de facilitar la tasca avaluadora al tribunal. Finalment, es proposa com

a iniciativa que pot ser d’interès per als alumnes vincular el tema dels TFG amb les seves

pràctiques externes. 

(v)  Es  proposa  la  possibilitat  d’organitzar  un  seminari  de  comunicació  científica  entre  el

professorat del grau de criminologia.

(vi)  Respecte  de  la  pàgina  web  del  grau  (e-Criminologia:  http://e-criminologia.uab.cat/),  el

coordinador cedeix la paraula al prof. Roger Mancho, perquè informi sobre l’estat de la revista:

a) indica que s’ha seguit el model de revista electrònica com la  REIC i el format del  Boletín

Criminológico;  b) que està previst que la revista aculli treballs dels alumnes i exalumnes del

grau (resums dels TFG i d’altres treballs realitzats que siguin mereixedors de publicació); c) que

està prevista que al principi del pròxim curs es pugui posar en funcionament.

En el punt de debat, es discuteix el següent punt: codi de conducta de l’alumnat i seguiment

dels TFG

a) En quant al codi de conducta de l’alumnat s’aporten diverses idees pel que fa a la seva

futura regulació. Existeix consens entre el professorat que còpia a l’examen equival a

suspendre  l’assignatura  i  que  un  treball  plagiat  implicaria  repetir  el  treball  amb  la

possibilitat  d’obtenir  com a màxim un aprovat  a l’assignatura.  Es proposen algunes

mesures preventives per tal d’evitar la còpia als examens: seure a l’aula per ordre de

llista  el  dia  de  l’examen;  fer  permutacions  als  tests;  disposar  d’aules  grans,  en

proporció al nombre d’alumnes que han de realitzar l’examen;fer exercicis a l’aula amb



material (evitar plagi treballs). També es proposa que els alumnes de primer hagin de

signar un codi ètic relatiu als seus deures al principi de curs de primer. El coordinador

queda encarregat de seguir els tràmits pertinents per a poder implementar aquestes

mesures al curs 2015-2016.

b) Pel que fa al seguiment dels TFG es proposa dividir en entregues , establint-ne una

inicial  al  febrer ( esquema + cronograma) i  una altra abans de la  final.   També es

proposa millorar els ítems d’avaluació del TFG , incloent com un d’ells la  transversalitat

del treball. Així mateix es suggereixen tres models de TFG: Teòric, Empíric i Proposta

d’intervenció.  El coordinador de TFG queda encarregat de reflexionar sobre aquestes

qüestions de cara a que puguin ser implementades en el curs 2015-2016. 

I, sense més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 17 hores.

Anna Meléndez 

Secretaria en funcions del claustre

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de juny de 2015

(*) Pendent d’aprovació formal en el següent claustre.


