
ACTA  DE  LA  REUNIÓ  DE  CLAUSTRE  DE  PROFESSORAT  DEL  GR AU
CRIMINOLOGIA DEL 29 DE GENER DE 2014.

El dia 17 de gener de 2014 es convoca per part del coordinador del grau de
criminologia reunió de claustre de criminologia pel dimecres dia 29 de gener 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 reunió anterior (s'adjunta) 
2. Informe del coordinador del grau sobre el funcionament del curs, sobre 
planificació del segon semestre i sobre propostes de millora del grau. Discussió
3. Enquestes
4. Reforma del pla d'estudis per activar el curs 2014-2015
5. Informació sobre els dobles graus
6.Pràcticumi e-criminologia
7. Torn obert de paraules

El dia 29 de gener se celebra la reunió. Hi assisteixen els següents professors:
Marc  Ajenjo,  Andrea  Calsamiglia,  Josep  Cid,  Francisco  Collazos,  María
Contreras, Elena Garrido, Francesc Guillén, Aina Ibàñez, Noelia Igareda, Pedro
Jurado,  Pedro  López-Roldán,  Joel  Martí,  Francesc  Xavier  Moreno,  Roger
Mancho 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. INFORME DEL COORDINADOR DEL GRAU SOBRE EL FUNCIO NAMENT
DEL  CURS,  SOBRE  PLANIFICACIÓ  DEL  SEGON  SEMESTRE  I  S OBRE
PROPOSTES  DE  MILLORA  DEL  GRAU  DISCUSSIÓ.
El coordinador comença la reunió tractant els següents assumptes: 

2.1. Funcionament del primer semestre
S’informa de  la  normalitat  en  el  funcionament  del  1r  semestre,  tant  en  els
horaris,  el  compliment  del  professorat,  la  correcta  assignació  dels  TFG i  la
correcta assignació de les pràctiques de la Menció de Prevenció i Seguretat. Es
menciona el problema en la gestió de les pràctiques que hi va haver el curs
passat, causat per ser el primer any en què es gestionava, i que no es repetirà
ja aquest curs. S’informa que en la reunió de la Comissió Mixta no va sorgir cap
problema rellevant. 

2.2. Previsió del segon semestre
El coordinador fa un recordatori dels punts més importants de la programació
docent:

(i)  En  relació  a  la  programació  de  la  docència  s’informa  que  s’han  de
programar 15 sessions de docència efectiva (45h). Per tant, s’ha de tenir en
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compte que si hi ha dies festius cal planificar les classes durant les setmanes
16 a 19 de curs (juny) o pactar-ho amb l’alumnat.

(ii) Es menciona la necessitat de disposar d’un cronograma  definit, que es faci
públic a través del Campus Virtual i que es respecti: que l’alumnat tingui clar
què és el que cal fer. També cal respectar l’avaluació  programada segons el
que consta a la guia docent de l’assignatura o, si més no, cal pactar qualsevol
canvi amb l’alumnat. 

(iii)  Es  menciona  una  queixa  reiterada  de  l’alumnat:  la  puntualitat  del
professorat .   S’afirma que si  es demana als  alumnes que siguin  puntuals,
també cal aquesta exigència amb els professors. 

(iv) En relació al curs de quart: es demana que el tancament d’actes  d’aquest
curs s’avanci al 27 de juny de 2014 per tal de facilitar que l’alumnat es pugui
matricular en altres graus.  

(v) En relació al treball fina del grau :  el coordinador anuncia que si no rep cap
notícia  del  tutor  ni  de  l’alumne  tutoritzat  entendrà  que  tot  està  funcionant
correctament.  S’anuncia  que  el  tribunal  per  aquest  curs  està  format  pels
professors Marcelo Aebi, Joan Baucells i Joel Martí. 

3. ENQUESTES DE VALORACIÓ DEL GRAU (PRIMER SEMESTRE  CURS
2013-14)
(i)  El  coordinador  informa   al  professorat  sobre  els  resultats  globals  de
l’enquesta del grau :

a) Hores treballades fora de classe: primer, 17,5h; segon 25,2h; tercer, 22h
i quart, 22,1h. 

b) Valoració del grau en general del segon semestre (notes del 0 al 10):
primer amb un 7,4; segon amb un 6,2;  tercer amb un 6,7  i quart amb un
6,6.

c) Principals aspectes positius: assignatures interessants, organització del
grau, sistema de seminaris, nivell del professorat, horari.

d) Principals aspectes negatius: càrrega de treball, assignatures o temes
no interessants, més coordinació en assignatures i professors. 

(ii) En relació a la  dedicació de l’alumnat  a les activitats docents a partir de
l'anàlisi  de la mitjana d'hores que l’alumnat ha manifestat dedicar-se a cada
assignatura a les enquestes del grau, el coordinador explica que globalment la
dedicació setmanal és correcta –per sobre de les 20h/setmana–. No obstant, si
es  consideren  les  assignatures  individualment,  assenyala  que  la  dedicació
resulta  poc  compensada  (òptim:  5.5  hores  per  assignatura/setmana).  A
continuació es detalla temps de feina que els alumnes manifesten dedicar fora
de l'aula a cada assignatura:

 <3.5h Fonaments  de  Psicologia  Criminal;  Sociologia
General;  Fonts  de  Dades  en  Criminologia;
Prevenció de la Delinqüència; Dret Processal Penal;
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Delinqüència Juvenil; Delinqüència i Psicopatologia;
Gènere i Criminologia; Treball Final de Grau

 Entre 3.5 i 4.4h
Llenguatge  Criminològic;  Dret  Penal  General;
Mètodes  Quantitatius  de  Recerca;  Xarxes
d’Intervenció Social

Entre 4.5 i 6.5h
Introducció  a  la  Criminologia;  Policia  i  Seguretat;
Mètodes  Qualitatius  de  Recerca;  Execució  Penal;
Política Criminal

 Entre 6.6 i 7.5h Penologia Comparada; Tècniques de Resolució de
Conflictes 

 >7.5h Teories Criminològiques

(iii) S’obra una discussió  entre els assistents sobre el tema dels resultats de
l’enquesta
a)  La  prof.  Elena  Garrido  comenta  que  tot  i  que  el  programa  de  la  seva
assignatura és similar durant els tres anys que fa fent-la, els alumnes cada any
refereixen dedicar-s’hi hores molt dispars; b) El prof. Francisco Collazos creu
que hi  ha hagut  un biaix  a  l’hora  de realitzar  l’enquesta  ja  que en la  seva
assignatura (Delinqüència i Psicopatologia) es va fer quan havien de presentar
un  treball  i  es  nota  que  deixen  la  feina  per  l’últim  moment.  Alhora,  també
refereix que un dels resultats de l’enquesta és que en la seva assignatura es
valora negativament el fet de tenir diversos professors, i es pregunta si no seria
millor tenir-ne només un durant tota l’assignatura. El coordinador li respon que
està  prevista  una  reunió  amb el  Dept.  de  Psiquiatria  per  tal  de  buscar  un
equilibri.  Afegeix,  a més, que també s’ha de tenir  en compte que l’alumnat
també es queixa quan els dos professors d’un mateix seminari  treballen de
manera diferent o amb diferents continguts, i que els dóna seguretat que els
seminaris siguin equivalents; c) Un altre element a tenir en compte en relació a
les enquestes d’avaluació és el moment en què s’han realitzat, ja que alguns
professors  veuen com la  taxa  de  participació  baixa  molt  a  quart  curs.  Una
explicació és que l’enquesta de quart es va realitzar en una assignatura on hi
ha pocs alumnes matriculats (Penologia), i que és un factor que es pot i caldrà
corregir en el futur.

(iv)  S’obra una discussió específica sobre el tema de que les enquestes de la
Universitat al professorat es realitzin de manera v irtual i no presencial
El  coordinador  exposa  els  seus  dubtes  sobre  l’eficàcia  d’aquest  canvi  de
sistema i la possibilitat que la taxa de participació disminueixi molt, fet que faria
disminuir  la  representativitat de l’enquesta i,  d’una manera més significativa,
afectaria a l’historial d’avaluacions del professorat que és necessari en molts
processos d’acreditació.  En aquest  sentit:  La prof. María  Contreras proposa
que  sigui  el  mateix  professor  qui  avisi  a  l’alumnat  que  l’enquesta  està
disponible  i  que  els  animi  a  respondre-la.  Es  comenta  que  potser  seria
necessari  enviar  correus  electrònics  de  recordatori;  La  prof.  Noelia  Igareda
comenta que en una assignatura del grau de Dret (Teoria del Dret) només han
contestat a l’enquesta 5 alumnes del centenar que hi estan matriculats, la qual
cosa és molt insignificant. la prof. Elena Garrido comenta que caldria estudiar
quina és la millor opció per tal que el professorat avisi als alumnes que han de
respondre aquesta enquesta.
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3. REFORMA DEL PLA D'ESTUDIS PER ACTIVAR EL CURS 201 4-2015
(i) S’informa per part del coordinador que fa un any es va fer una reforma que
no es va implementar per problemes de recursos. L’objectiu  de la reforma era
millorar  l’empleabilitat  de  l’alumnat  incidint  en  l’àmbit  més  emergent  de  la
criminologia, el de la prevenció i la seguretat, per sobre del tradicional sobre
l’execució  penal.  Aquest  canvi  es  va  veure  propiciat  per  haver-hi  menys
barreres d’entrada i s’ha visibilitat a través de les places de pràctiques on s’han
signat  molts  convenis  amb  diversos  ajuntaments  (centrats  en  l’àmbit  de  la
prevenció).  Es busca,  doncs,  millorar  la  formació metodològica de l’alumnat
(sistemes d’informació geogràfica), possibilitar la concessió del títol de “Director
en Seguretat Privada” a l’alumnat que cursi la Menció de Prevenció i Seguretat,
i fomentar l’empleabilitat en el context internacional. 

(ii) El coordinador detalla el contingut de la reforma  de la següent manera:
Primer  curs:  per  equilibrar  els  dos  semestres  –en  el  sentit  de  que  les
assignatures introductòries estiguin més repartides en els dos semestres–, es
passa l’assignatura d’  Introducció al Dret al primer semestre i  Fonaments de
Psicologia Criminal al segon semestre.

Segon  curs: cap reforma

Tercer  curs: s’introdueix una nova assignatura,  Anàlisi Geogràfica del delicte,
al segon semestre en substitució d’  Execució Penal que desapareix. La nova
assignatura  permetrà  reforçar  el  contingut  teòric  i  metodològic  del  grau  en
relació  a  la  ubicació  de  la  delinqüència,  la  convivència,  la  prevenció,  i  és
important  pels  Ajuntaments.  Serà  duta  a  terme  íntegrament  pel  Dept.  de
Geografia ja que tenen recursos però fan poca docència i estan familiaritzats
amb el contingut criminològic. Els continguts de l’assignatura d’execució penal
es realitzaran a les assignatures de dret penitenciari i de epnologia.

Quart  curs:  a  la  Menció  d’Execució  Penal:  s’hi  incorpora  l’assignatura
Psicologia  Criminal  Aplicada que  fins  ara  s’ha  estat  realitzant  a  la  Menció
d’Execució Penal ja que és més coherent amb la resta d’assignatures. El canvi
ha estat consensuat amb la professora de l’assignatura –Elena Garrido– que
confirma  que  hi  està  d’acord.  a  la  Menció  de  Prevenció  i  Seguretat:  s’hi
incorporen  dues  assignatures  optatives:  Seguretat  Privada i  Comparative
Criminology. La inclusió de l’assignatura de Seguretat Privada es fa pensant en
què, a més de la Menció en Prevenció i Seguretat, l’alumnat pugui aconseguir
l’acreditació –com a títol propi– en Director de Seguretat. Aquesta acreditació
és possible desenvolupant 20 crèdits més amb contingut nou des de diferents
assignatures  (Policia  i  Seguretat,  Psicologia  Social,  Investigació  Criminal  i
Delinqüència Organitzada). S’informa que s’ha mantingut una entrevista amb la
Policia  Nacional  per  determinar  el  programa  ja  que  qui  ho  acredita  és  el
Ministeri de l’Interior. La inclusió de l’assignatura de Comparative Criminology,
amb la  docència  en  anglès,  serà  efectiva  durant  el  curs  2014-15,  però  en
l’actual s’ha inclòs en forma de seminaris dins de l’assignatura del  Pràcticum.
La docència anirà a càrrec del prof. Marcelo Aebi que té una llarga trajectòria
internacional. Es pretén que, a més de donar una visió més internacional de la
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pràctica criminològica, també pugui ser una assignatura atractiva per l’alumnat
del programa Erasmus. 

4. INFORMACIÓ DELS DOBLES GRAUS
4.1. Doble grau Dret + Criminologia
S’informa que a partir del curs vinent s’oferirà la possibilitat de cursar el doble
grau  Dret  +  Criminologia  perquè  s’ha  vist  que  té  molta  demanda entre  els
alumnes, sobretot per l’actual  context  on el període universitari  s’allarga.  En
principi constarà de 20 places deixant al grau de Criminologia amb 60, tot i que
es diu que encara està en debat.

4.2. Doble grau sociologia+criminologia
S’informa que s’ha plantejat el  doble grau Sociologia + Criminologia . Hi ha
hagut diverses reunions amb la directora del Dept. de Sociologia on ella ha
manifestat  la  viabilitat  del  projecte  i  l’interès  de  l’alumnat.  Es  planteja  la
conveniència  d’enquestar  a  l’alumnat  de  criminologia  i  de  sociologia  per
verificar el seu interès pel doble grau.

5. PRÀCTICUM I E-CRIMINOLOGIA
El  coordinador  passa  la  paraula  a  la  prof.  María  Contreras,  gestora  del
programa de pràctiques del  Grau de Criminologia  i  responsable del  web e-
criminologia. 

(i) En referència al programa de pràctiques  s’informa de la consolidació de les
places  de  pràctiques  i  del  control  en  la  gestió  en  aquest  segon  any
d’implementació.  Refereix  més interès des de diverses  organitzacions en la
possibilitat d’oferir places de pràctiques: a) des de l’àmbit local hi ha diversos
exemples d’entitats col·laboradores com els Ajuntaments, les policies locals, els
observatoris  locals  o  els  centres  educatius  (escoles  i  instituts);  b)  segueix
havent-hi el problema amb el Dept. de Justícia de la Generalitat de Catalunya
ja que només ha ofert 3 places dins del sistema de justícia, fet que opera com a
barrera d’entrada, tot i que és generalitzat a totes les universitats; c) novetat
dins de l’àmbit local pel que fa a l’ajut en el compliment de penes; d) i  una
novetat pel que fa a les places dins de despatxos d’advocats on els alumnes
poden tenir contacte amb l’avaluació del risc, l’anàlisi de la trajectòria delictiva,
la predisposició del compliment de la condemna, entre d’altres.

(ii)  En  referència  al web  e-criminologia  [http://e-criminologia.uab.cat/]
s’informa que s’actualitza regularment amb informació útil per l’alumnat del grau
i que s’espera poder posar en marxa aquest curs acadèmic la revista digital on
es puguin publicar els treballs dels alumnes.

7.   TORN OBERT DE PARAULES
S’obren els següents debats:

(i) En relació a la modificació del pla d’estudis a quart curs:
El prof. Francisco Collazos defensa la necessitat que també pugui haver un
títos específic pels que fan la menci´’  d’execució penal.  En aquest sentit,  el
prof. Francesc X. Moreno advoca per mirar de buscar un títol supletori  a la
Menció d’Execució Penal per compensar-ho, com seria el títol de mediador. La
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prof. María Contreras està d’acord en què seria interessant aconseguir-ho i que
caldria valorar-ho amb el Dept. de Justícia per tal que l’alumnat pugui tenir el
títol homologat de Mediació, i més actualment on s’està ampliant molt cap al
dret familiar o el mercantil, entre d’altres. 

(ii) En relació als dobles graus :
S’obra  un  debat  sobre  el  tema  del  doble  grau  de  sociologia-criminologia.
Majoritàriament  el  professorat  que s’expressa  ho fa en termes favorables a
aquest doble grau argumentant que des de la Sociologia s’aportarà un millor
coneixement del mètodes d’investigació i de les polítiques socials, i des de la
Criminologia s’aportarà una millor professionalització (profs Joel Martí, Pedro
López, Roger Mancho, Andrea Calsamiglia). Existeix consens, en que cal tenir
en compte la demanda que expressi l’alumnat d’aquest doble grau.

(iii) En relació a les previsions sobre el grau de Criminologia  i les sessions
de Portes Obertes :
(i) El coordinador exposa els indicadors que utilitza el Rectorat pels graus i el
seu compliment: a) Previsió taxa de graduació: hauria de ser el 67% i és del
57%   (el  càlcul  és  per  dos  anys  i  només  hi  ha  hagut  la  graduació  d’una
promoció): b) Previsió de taxa d’eficiència: hauria de ser el 90% i és del 95%; c)
Previsió de taxa d’abandonament: hauria de ser 15%i  és  del  25%.  Vistes
aquestes  previsions,  el  coordinador  afirma  que  s’han  complert  les  dues
primeres, però que no s’ha complert la tercera. Una de les explicacions és que
segurament hi ha molta part de l’alumnat que es decepciona al comprovar de
què va el grau i com no acaba sent el que es pensaven (similar a la sèrie de
ficció CSI, per exemple).

(ii) Pel que fa a les sessions programades de Portes Obertes, el coordinador
informa que hi ha apuntades 1.300 persones pels tres dies de xerrades a la
UAB. És un nombre molt elevat i, per tant, considera que cal fer un exercici per
fer entendre als assistents què és la criminologia per tal d’evitar que la taxa
d’abandonament segueixi creixent. En aquest sentit, la prof. María Contreras
recalca també la importància que tenen els mitjans de comunicació en aquesta
confusió. I la prof. Elena Garrido demana si es podria saber quina és la taxa
real de preinscripció per tal de saber si hi ha diferències entre l’ interès de les
xerrades i la preinscripció efectiva final. El coordinador proporciona aquestes
dades a través d’una aplicació informàtica disponible en línia al web de la UAB:
l’any 2013 hi van haver 1.117 sol·licituds, el 2012 n’hi van haver 930, el 2011
n’hi van haver 1.223, el 2010 n’hi van haver 1.210 i el 2009 n’hi van haver
1.310.  De  totes  aquestes  sol·licituds  d’inscripció,  tot  l’alumnat  finalment
matriculat al grau de Criminologia hi va accedir en primera opció.

(iv) En relació a les enquestes d’avaluació  realitzades per l’alumnat: 
La  prof.  Elena  Garrido  exposa  les  contradiccions  en  algunes  enquestes
d’avaluació on les hores que es dediquen a l’assignatura estan per sota de la
mitjana,  però  segueixen  considerant  que  tenen  molta  càrrega  de  treball.  El
coordinador exposa el canvi que es visibilitza de cara a l’ús de l’anglès en tant
que anteriorment era un element que sempre sortia com a negatiu i ara totes
les referències són positives.
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(v) En relació a l’alumnat i als mètodes docents
Els debats que es tenen en el claustre fan referència a les següents qüestions:
(i)  es  discuteix  sobre  si  el  sistema  del  grau,  donat  el  proteccionisme  de
l’alumnat,  no  fomenta  prou  l’autonomia  (Josep  Verdaguer,  Noelia  igareda,
Elena Garrido). El coordinador expressa que aquest proteccionisme és propi de
la cultura participativa del grau, que considerar que aporta un reconeixement
dels problemes. Però existeix consens entre el professorat que cal fomentar
l’autonomia  en  la  capacitat  de  buscar  recursos  per  l’aprenetatge;  (ii)  Es
discuteix  sobre  els  grups  nombrosos,  que  dificulten  l’aprenentatge.  El
coordinador  queda  encarregat  de  buscar  solucions  per  tractar  de  pensar
solucions per aquests casos.

I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 17.30 hores del dia 29
de gener de 2013.

Signat: Josep Cid (en funcions de Secretari del Claustre).
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