
ACTA  DE  LA  REUNIÓ  DE  CLAUSTRE  DE  PROFESSORAT  DEL  GR AU
CRIMINOLOGIA DEL 25 DE JUNY DEL 2014

El dia 12 de juny del 2014 es convoca per part del coordinador del grau de
criminologia reunió de claustre de criminologia pel dimecres dia 25 de juny de
2014, de 15.30h a 17.30h, 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'adjunta)  

2. Informació del coordinador sobre el funcionament del segon semestre i sobre
modificacions  docents  pel  curs  2014-2015.  Debat  entre  el  professorat  

3.  Informació  de  la  coordinadora  de  pràctiques  sobre  el  funcionament  dels
practicum extern i perspectives pel curs 2014-2015. Debat entre el professorat 

4. Torn obert de paraules.

El dia 25 de juny se celebra la reunió. Hi assisteixen els següents professors:
Marc  Ajenjo,  Joan  Baucells,  Encarna  Bodelón,  Manuel  Casado,  Josep  Cid,
Maria  Contreras,  Andrea  Calsamiglia,  Josep  Cid,  Francisco  Collazos,  Lluis
Flaquer, Elena Garrido, Francesc Guillén, Aina Ibàñez, Noelia Igareda, Claudia
Jiménez, Pedro Jurado, Roger Mancho Joel Martí, Anna Meléndez, Francesc
Xavier  Moreno,  ,  Carme Navarro,  Yolanda  Pardo,  Sandra  Sánchez,  Bettina
Steible, Emma Teodoro i Josep Verdaguer. 

Josep Cid actua com a secretari  del claustre. 

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

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR  
L’acta de la reunió del primer semestre és aprovada pels assistents a la reunió. 

2.  INFORMACIÓ DEL COORDINADOR SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL
SEGON  SEMESTRE  I  SOBRE  MODIFICACIONS  DOCENTS  PEL  CU RS
2014-2015.  DEBAT  ENTRE  EL  PROFESSORAT  i  INFORMACIÓ  DE  LA
COORDINADORA  DE  PRÀCTIQUES  SOBRE  EL  FUNCIONAMENT  DE LS
PRACTICUM  EXTERN  I  PERSPECTIVES  PEL  CURS  2014-2015.  DEBAT
ENTRE EL PROFESSORAT

El coordinador del grau tracta en el seu informe al claustre els següents punts:

(i) Informa sobre el debat a la comissió mixta del grau de 17 març 2014 en
atenció a l’acta de la reunió. Destaca en particular els temes més destacats per
l’alumnat  en  aquesta  reunió:  la  qüestió  de  la  manca  de  silenci  a  algunes
classes,  els  casos de manca de coordinació  entre  seminaris  d’una  mateixa
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assignatura, la necessitat de que el professorat corregeixi els exercicis abans
de  que  s’entreguin  els  successius  per  garantir  l’efectivitat  de  l’avaluació
continuada i la els problemes de puntualitat d’alguns professors.

(ii)  Reparteix els resultats de l’enquesta del grau del segon quadrimestre del
curs  2014-2015  i  comenta  els  punts  rellevants.  Valora  com  acceptable  la
valoració  de l’alumnat  del  grau,  el  seu treball  extern.  Destaca com a punts
crítica  assenyalats  per  l’alumnat  el  tema de la  major  informació a  l’alumnat
sobre  TFG,  pràctiques  i  sortides  professionals,  la  millora  del  sistema  de
pràctiques.  El  coordinador  destaca  el  seu  propòsit  de  millorar  en  aquests
aspectes.

(iii) Informa sobre novetats pel curs 2014-2015: a) entrarà  en vigor la reforma
del pla d’estudis del grau aprovada el curs passat;  b) se sol·licitarà que els
alumnes que cursin la menció de prevenció i seguretat puguin obtenir el títol de
“Director de Seguretat Privada”; c) es posarà en funcionament el doble grau de
criminologia+dret. 

(iv) Informa sobre diversos aspectes: a) La universitat Autònoma de Barcelona
serà la seu del Congrés Espanyol de Criminologia de l’any 2016; b) Reunions
tingudes  per  la  comissió  de  coordinadors  de  grau  de  criminologia  de  les
universitats  catalanes  amb  els  departaments  de  Justícia  i  Interior  de  la
Generalitat  de Catalunya per tal  de fomentar les sortides professionals dels
criminòlegs.

En la part relativa al TFG el coordinador dona la paraula al prof Joan Baucells i
al prof. Joel Martí, que han estat membres del tribunal en aquest curs, per tal
que  informin  del  seu  desenvolupament.  El  prof.  Baucells  valora  molt
positivament  el  desenvolupament  del  procés  i  considera  que  el  nivell  dels
treballs, amb caràcter general, ha estat satisfactori. En referència concreta a
casos en que els TFG no han estat aprovats pel tribunal destaca la importància
de la tasca del tutor d’operar com a filtre.

En referència a la part relativa a les pràctiques, el coordinador dóna la paraula
a  la  coordinadora  de  pràctiques,  prof.  Maria  Contreras,  la  qual  en  el  seu
informe destaca els següents punts: a) valora positivament el nombre de places
per la menció de prevenció i seguretat i el treball realitzat pels alumnes, que, en
general,  rep  molt  bona valoració  per  parts  dels  tutors  de pràctiques;  b)  en
referència als llocs de pràctiques per la menció d’execució penal, destaca de
nou les dificultats tingudes per aconseguir places en aquets àmbit, que ha fet
que algunes persones hagin començat les pràctiques amb retard i  això hagi
generat les crítiques abans referides per  part de l’alumnat.

Els  informes  del  coordinador,  dels  membres  del  tribunal  de  TFG  i  de  la
coordinadora de pràctiques son debatuts pel professorat, en particular en els
següents punts:

(i)  Es  discuteix  la  importància  de que  en  l’avaluació  del  TFG quedi  palesa
l’adquisició de les competències d’aquesta assignatura per part de l’alumnat.
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Existeix  consens  en  que  es  principalment  l’informe  del  tutor  el  que  ha  de
reflectir aquest aspecte.

(ii) Es reflexiona sobre el paper professionalitzador de les pràctiques i existeix
consens en que, en la menció d’execució penal, resulta essencial que l’alumne
estigui preparat per realitzar l’informe criminològic i en la menció de prevenció i
seguretat,  l’auditoria de seguretat.  Es considera que amb la incorporació de
l’assignatura de Psicologia criminal aplicada a la menció d’execució penal, es
reforçarà la competència dels alumnes per realitzar l’informe criminològic.

(iii) Es reflexiona sobre el tema del practicum i existeix consens en que hi ha
dos objectius essencials pel curs vinent: aconseguir noves places de practicum
per la menció d’execució penal i fer que les pràctiques de les mencions puguin
realitzar-se plenament en el semestre en que no es fa la menció.

(iv) Es discuteix sobre el tema del silenci a les classes que tothom adverteix
com un problema important.  Existeix consens entre el professorat  en que el
sistema  d’assistència  obligatòria  és  una  de  les  causes  del  problema.  El
professorat també assumeix que te l’obligació d’aconseguir el silenci i accepta
que l’expulsió d’un alumne de classe pot  ser una mesura d’’ultima ratio per
solucionar el problema quan altres mesures no serveixen.

4. TORN OBERT DE PARAULES

(i)  El  prof.  Cid pren la paraula per  fer referència a que la professora Maria
Contreras, deixarà la Universitat Autònoma de Barcelona i  que, amb aquest
motiu, el professorat del grau li ha preparat un petit homenatge que tindrà lloc
una vegada finalitzat aquest claustre.

I sense més assumptes a tractar a les 17.15 es dona per finalitzada la sessió
de claustre.

Signat

Josep Cid
Secretari en funcions del claustre
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