
ACTA DE LA REUNIO DE CLAUSTRE DE PROFESSORAT DEL GRAU
CRIMINOLOGIA DEL 31 DE GENER DEL 2013

El  dia  14  de  gener  de  2013  es  convoca  per  part  del  coordinador  del  Grau  de
Criminologia, reunió de claustre de professors pel dijous dia 31 de gener de 2013, de
15.30 a 17.30 hores, a la sala de juntes de la Facultat de Dret, amb el següent ordre del
dia:

1. Informe del coordinador sobre el funcionament del primer semestre del curs i
propostes de millora pel segon quadrimestre. Discussió entre el professorat.

2. Calendari docent pel segon quadrimestre.
3. Informació sobre el funcionament del Treball de Fi de Grau i del  sistema de

pràctiques externes de la titulació. 
4. Propostes de millora de la titulació.
5. Torn obert de paraules

El dia 31 de gener del 2013, a les 15.35h es dona inici a la reunió amb la presentació
dels professors assistents:  Xavier  Moreno, Beatriz Molinuevo,  Lorena Garrido,  Elena
Garrido,  Eugenia  Albani,  Marc  Ajenjo,  Miguel  Quesada,  Pedro  Lopez,  Joel  Martí,
Francisco  Collazos,  Andrea  Calsamiglia,  Anna  Melendez,  Roger  Mancho,  Francesc
Guillem, Ferran Restrepo,  Maria Contreras, que actua com a secretària en funcions del
claustre, i Josep Cid, com a coordinador de la titulació. 

Excusen  la  seva  assistència  els  següents  professors:  Joan  Baucells,  Maria  José
Rodriguez,  Esther  Morón,  Carmen  Navarro,  Ricard  Esteban,  Lluis  Flaquer,  Jenny
Cubells, Rafael Rebollo, i Lluis Sáez.

1. El coordinador comença fent l'informe del curs  i tractant els següents assumptes: 

1.1. Aspectes generals del primer semestre. 

(i) En relació a l’assignatura de minories s'explica que no ha pogut posar-se en marxa
aquest curs per manca d'alumnes matriculats (només tres), tot i que es confia que sigui
possible la seva activació al curs 2013-2014. 
(ii) En relació a les pràctiques, s'explica que tots els alumnes de la menció de prevenció
i seguretat estan ja col·locats i que s’està  en l’actualitat treballant amb el catàleg de
places pels alumnes de la menció d’execució penal. Es deixen els detalls d'aquest tema
pel punt tres de la reunió, així com també alguns punts de reflexió que se’n deriven
sobre matèries que calen ser reforçades. 
(iii) En relació a la comissió mixta del grau, s'explica que ha hagut una reunió durant el
primer semestre i que està prevista una altre per al començament del segon semestre. 
(iv)  s'explica  que  la  titulació  disposa  d’una  becària  per  col·laborar  amb  projectes
estratègics del grau. Des de la seva incorporació, s’ha ocupat de realitzar les enquestes
del professorat, les enquestes de satisfacció del grau, i un llistat de màsters a nivell
nacional i estranger que servirà per fer una sessió informativa amb els alumnes de quart
durant  el  segon  semestre.  En  endavant,  es  dedicarà  a  col·laborar  en  la  redacció
d’exercicis de l’assignatura d’anàlisi de dades per donar reforç als alumnes, així com



també en la posada en marxa de dos projectes pendents: l'espai virtual "e-criminología"
i de la xarxa alumni del grau. 

1.2. Enquestes
(i) Sobre els punts forts i punts febles de la titulació que els alumnes han manifestat a
les enquestes de satisfacció del grau i a la comissió mixta, es destaquen com a punts
forts el professorat en general motivat i professorat específic que l’alumnat considera
excel·lent,  les  activitats  externes  organitzades  (professionals  que  han  impartit
conferències) i l'atenció tutorial a l’alumnat. 
(ii) En relació als punts febles de la titulació es destaca la manca de coordinació entre
els seminaris d’una mateixa assignatura, les assignatures que no compleixen amb el
cronograma establert (devolucions a l’alumnat),  el no penjar els materials que poden
facilitar  l’estudi  de  l’alumnat,  les  metodologies  docents  massa  magistrals  i  poc
participatives,  els  seminaris  poc  pràctics,  les  assignatures  que  no  compleixen
expectatives (títol- contingut) i el sistema de pràctiques, que volen sigui més ràpid

1.3. Dedicació de l’alumnat
(i)  Sobre la  dedicació de l’alumnat  a les activitats  docents a partir  de l'anàlisi  de la
mitjana d'hores que els alumnes (de totes les promocions) han manifestat dedicar-se a
cada  assignatura  a  les  enquestes  del  grau,  s'explica  que  globalment  la  dedicació
setmanal és correcta segons el sistema de crèdits establert (37.5 hores de treball durant
40 setmanes, que equival a 22.5 hores de treball + 15 de classe). No obstant, si es
consideren  les  assignatures  individualment,  la  dedicació  resulta  poc  compensada
(òptim: 5.5 hores per assignatura/setmana). Es planteja una reflexió particular sobre les
assignatures amb defecte de feina o situació normal-baixa i es posa especial atenció a
les dues últimes promocions que sembla que treballen menys que les primeres.  Es
detalla  temps  de  feina  que  els  alumnes  manifesten  dedicar  fora  de  l'aula  a  cada
assignatura 

Defecte de feina (<3.5h)
Sociologia  general,  Mètodes  quantitatius,  Prevenció  de  la
delinqüència, Programes d’intervenció, Delinqüència i psicopatologia,
Gènere i criminologia

Normal-Baix (entre 3.5 i 4.4h)

Fonts de dades, Psicologia social, Recerca científica en criminologia,
Estructura social, Pedagogia, Dret penal general, Dret penal especial,
Anàlisi de dades, Delinqüència juvenil, Mètodes qualitatius, Execució
penal, Delinqüència econòmica, Xarxes d’intervenció social

Normal (entre 4.5 i 6.5h)

Introducció  a  la  criminologia,  Fonaments  de  psicologia  criminal,
Llenguatge  criminològic,  Policia  i  seguretat,  Victimologia,  Dret
processal penal, Política criminal, Delinqüència i drogues, Penologia,
Dret penitenciari, Violència contra les dones.

Normal-Alt  (entre 6.6 i 7.5h) Teories criminològiques

Excés de feina (>7.5h) Penologia comparada, Tècniques de resolució de conflictes

2.  Aspectes  organitzatius  del  segon  semestre.  En  relació  al  calendari  de  les
assignatures del segon semestre es donen les següents pautes ha tenir en compte:

- 15 setmanes efectives de docència: (11 febrer-31 maig). 
- Dos setmanes primeres de juny per exàmens. 
- Setmana del 24 de juny per recuperacions. 



- Important penjar al Campus virtual el cronograma al començament del semestre
- Les assignatures amb classe els dilluns han de recuperar dos dies de classe (1

abril, 24 maig festa). Es pot pactar amb els alumnes si recuperar-les en altra franja
horària o al juny.

En relació al  Treball final de Grau, s'especifiquen les següents dates importants que
s’han de tenir en compte:

- El darrer dia per entregar els alumnes la memòria definitiva és el 31 maig 2012. Per
tant, haurien de lliurar l'esborrany definitiu al seu tutor, com a molt tard, el 15 de
maig per tal que aquest pugui corregir-lo i fer-li les propostes d'esmenes oportunes. 

- Els dies de lectura del TFG davant del tribunal són els 17-18-19 juny 2013. Per tant,
les assignatures de quart no poden planificar res aquets dies.

3. Sobre l'estat actual de les pràctiques i línies preferents de treball, la professora Maria
Contreras,  com a  coordinadora  del  prácticum,  explica  que  el  catàleg  de  places  de
pràctiques  corresponent  a  la  menció  de  prevenció  i  seguretat  ha  estat  dissenyat
prioritzant un conjunt de àrees temàtiques que han resultat d’especial  interès davant
l’administració  local  (en  particular,  diagnòstics  locals  de  seguretat,  percepció  de
inseguretat  i  por  al  delicte  i  sistema  de  sancions  comunitàries  a  les  ordenances
cíviques). Es distribueix entre els assistents el llistat de places confeccionat (total 27
places per aquesta menció). Aquestes activitats han posat de relleu la necessitat de
reforçar dins les matèries del grau temes relacionats amb la prevenció comunitària de la
delinqüència, la criminologia ambiental, les auditories de seguretat i, molt especialment,
les metodologies d’anàlisi. 

Pel que fa al catàleg de places de pràctiques de la menció d’execució penal, s'explica
que s’està confeccionant encara a l’actualitat i que cal concretar un total de 23 places
pels alumnes d’aquesta menció pel segon semestre. Trobar destins està resultant difícil
degut a  la manca de voluntat  del Departament de Justícia  per oferir  places dins la
diversitat de serveis que gestiona (només ens ha ofert tres, en comparació amb les 15
que venien oferint  durant  la llicenciatura;  i  totes tres dins de centres penitenciaris)  i
degut a que les entitats del tercer sector que treballen a l’àmbit de la reinserció han vist
reduït  dràsticament  el  finançament  per  mantenir  actius  molts  dels  programes  que
s’estaven portant a terme fins ara. A banda d’això, s’està intentant posar en marxa un
projecte  pilot  per  l’elaboració  d’informes criminològics  dins  l'àmbit  judicial  (jutjats  de
Sabadell  i  Terrassa i  Jutjat  de Vigilància  Penitenciària  4 de Barcelona)  i  a diferents
despatxos d’advocats. Aquesta activitat implicarà la necessitat de reforçar matèries que
capacitin  als  alumnes  per  la  detecció  de  necessitats  criminògenes  dels  penats  i
l’avaluació de risc de reincidència. L’assignatura de Psicologia Criminal Aplicada inclou
aquests continguts però està ubicada a la menció de prevenció,  pel que s’hauria de
valorar si convé canviar-la. 

Finalitzat  l'informe  del  primer  semestre  del  curs,  s'obre  el  torn  obert  de  paraules,
tractant-se fonamentalment els següents tres temes:

(i)  Diferents  professors  plantegen  la  necessitat  de  potenciar  la  transversalitat  i  la
continuïtat  en la  utilització  de les eines metodològiques apreses pels alumnes a les



assignatures  pròpiament  metodològiques  per  reforçar  les  seves  competències  en
matèria d’anàlisi  i  facilitar que li  perdin la por. A tal  efecte, i  pel que fa al  SPSS, la
professora  Beatriz  Molinuevo  i  el  professor  Roger  Mancho,  tots  dos de tercer  curs,
proposen introduir en les seves assignatures, “Delinqüència i Drogues” i “Delinqüència
Juvenil” respectivament, un treball que requereixi l'ús de SPSS. Pel que fa als Sistemes
d’Informació Geogràfica, el professor Joel Martí comenta que, a partir del proper curs,
incorporarà  una  sessió  introductòria  dins  la  seva  assignatura  de  primer,  Recerca
Científica en Criminologia.  Hi  ha diverses intervencions  en el  sentit  que caldrà,   no
obstant,  trobar altre  manera d'aprofundir  més en cursos posteriors,  vinculant-lo  amb
temes de Criminologia Ambiental i  de diagnòstics de seguretat.   El professor Xavier
Moreno planteja també que seria d'utilitat fer un curs metodològic recordatori adreçat als
alumnes de quart, seguint el  model del curs propedèutic que es fa pels alumnes de
segon al començament de l'any acadèmic, de manera que tinguin recent els continguts
de cara a realitzar el TFG i les pràctiques. 

(ii)  Accés al material de les assignatures per part dels alumnes. La professora Elena
Garrido  manifesta  la  seva  sorpresa  davant  la  critica  realitzada  pels  alumnes  a  les
enquestes de satisfacció del grau, doncs valora que tenen a la seva disposició una gran
quantitat  de  material,  però  que  és  important  que  ells  s’esforcin  per  adquirir  les
competències  que  es  necessiten  per  fer-ne  un  ús  profitós.  El  professor  Josep  Cid
comenta que ell es sent satisfet amb la feina que han fet els alumnes de quart amb la
bibliografia a la seva assignatura de penologia comparada. El professor Miguel Quesada
comenta que seria interessant que els alumnes poguessin accedir als materials un cop
que  acaba  el  curs  acadèmic  i  es  tanca  l’accés  al  campus  virtual.  A  tal  efecte,  el
professor Pedro Lopez parla del Dipòsit Digital de Documents de la UAB, l’eina a partir
de  la  qual  es  recopila,  gestiona,  difon  i  preserva  la  producció  científica,  docent  i
institucional de la universitat alhora que recull documents digitals que formen part de les
col·leccions  de les  biblioteques  de la  UAB,  mostrant  una col·lecció  organitzada per
ámbit  temàtic  i  d’accés  obert.   S’acorda  recollir  més  detalls  sobre  el  sistema  de
publicació dels materials al DDD per oferir-la a la propera reunió. 

(iii)  Objectius  del  Treball  final  de  grau i  sistema d’avaluació.  El  professor  Francesc
Guillem planteja quins són els principals objectius que haurien de complir els alumnes
durant el TFG i quin és el marge de variació existent respecte a la proposta inicial de
tema que es va assignar. El professor Josep Cid recorda que, tal i com es recull  al
document sobre el TFG que es va distribuir  a principi de curs, l’objectiu principal és
demostrar l’adquisició de les competències associades al grau, ja sigui aplicades a un
treball de recerca, ja sigui aplicades a un treball d’intervenció pràctica. En el primer cas,
l’alumne ha de partir d’una revisió de la recerca prèvia per tal de fixar-se unes hipòtesis,
plantejar una metodologia apta per portar a terme la recerca, sintetitzar els resultats i
finalitzar amb unes conclusions que discuteixin la relació dels resultats amb la recerca
prèvia,  En  el  segon  cas,  l’alumne  haurà  de  fixar  una  problemàtica  criminològica
determinada,  explorar  el  coneixement  disponible  sobre  la  capacitat  de  millorar-la,
dissenyar un pla d’intervenció i fixar un model d’avaluació per verificar l’efectivitat del
programa dissenyat (independentment que aquest es porti a terme o no). Pel que fa a
l’avaluació del TFG, el tribunal decidirà la nota sobre la base de l’informe realitzat pel
tutor, l’informe del ponent del tribunal i la presentació oral de l’alumne. 



I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 17.20 hores del dia 31 de gener
de 2013.

Signat: Maria Contreras (secretària del claustre en funcions)


