
ACTA DE LA REUNIÓ DE CLAUSTRE DE PROFESSORAT 
GRAU EN CRIMINOLOGIA 
4 DE FEBRER DEL 2016 

(Pendent d’aprovació formal) 
 
 
El dia 4 de febrer de 2016 es va celebrar la reunió de claustre del primer semestre 
del curs 2015-16 de 15.30h a 17.30h, a la Sala de Juntes de la Facultat de Dret, 
amb el següent ordre del dia, d’acord amb la convocatòria realitzada pel 
coordinador del grau el dia 28 de gener del 2016: 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Informe d’acreditació del grau 
3. Informe del coordinador sobre el funcionament del primer semestre i del curs 
i previsions pel segon semestre. Debat del professorat. 
4. Exàmens  
5. TFG 
6. Doble Grau 
7. Normes citació APA 
8. Congrés Espanyol de Criminologia 
9. Reforma dels graus (3+2) 
10. Torn obert de paraules. 
 
Hi assisteixen els següents professors: Paula Arce, Joan Baucells, Encarna 
Bodelón, Carles Botia, Leonor Cantera, Begoña Casado, Josep Cid, Jenny 
Cubells, Samara de las Heras, Lluís Flaquer, Roger Mancho, Joel Martí, Anna 
Meléndez, Francesc J. Miguel Quesada, Francesc Xavier Moreno, Carmen 
Navarro, Lucía Ortiz, Yolanda Pardo, Ingeborg Porcar i Bettina Steible. 
 
Excusen la seva assistència els següents professors: Marc Ajenjo, Andrea 
Calsamiglia, Francisco Collazos, Ricardo Esteban, Pedro Jurado, Sara Moreno, 
María José Rodríguez, Francesc Guillén i Carles Vicén. 
 
Anna Meléndez actua com a secretaria del claustre. 
 
En la reunió es tracten els punts següents i es fan les següents propostes: 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior  
 
2. Informe d’acreditació del grau 
El coordinador facilita al professorat l’informe intern del Grau en Criminologia 
relatiu al procés d’acreditació que ha de passar el grau per part de l’ANECA.  
 
S’explica que s’ha elaborat un informe del grau en general i amb l’evidència de 
totes les proves d’avaluació realitzades relatives al curs 2014-2015 de 4 
assignatures: Fonaments de la psicologia criminal; Política criminal; Anàlisi de 
dades i Teories criminològiques, a més del Treball de Fi de Grau.  
 
 



El coordinador destaca els punts forts i els febles que s’han fet constar a 
l’informe: 
 
Com a punts forts es destaca: l’accés, els resultats, la transparència, les 
pràctiques externes, l’avaluació mitjançant un tribunal del TFG i finalment la 
participació activa dels alumnes al grau (comissió mixta).  
 
Respecte dels punts febles es detecta, d’una banda, el percentatge menys elevat 
de professors responsables d’assignatura amb el títol de doctor, 
comparativament amb altres de les titulacions que s’imparteixen a la Facultat de 
Dret; i d’altra banda, la taxa d’abandonament a primer curs dels estudis. Per 
últim, es destaca com a problema la manca d’avaluació de l’oralitat, malgrat ser 
una de les competències previstes a les diverses assignatures.  
 
S’informa que durant el segon semestre, el grau ha de passar el seu procés 
d’acreditació i una comissió vindrà a la Facultat de Dret per tal d’avaluar in situ 
el grau. Això implicarà que alguns professors, alumnes i graduats seran cridats 
per tal de facilitar la informació relativa al grau que la comissió consideri 
oportuna.  
 
 
3. Informe del coordinador sobre el funcionament de l primer semestre 
Es comenta l’enquesta a l’alumnat del primer semestre, sense disposar encara 
del document final, però fent una síntesi dels primers resultats als assistents, 
destacant que són en general molt positives, els alumnes consideren 
interessants les assignatures i valoren molt positivament la implicació del 
professorat.  
 
El coordinador assenyala que no ha pogut organitzar el seminari previst de 
comunicació científica entre el professorat, però que tractarà de fer-ho en el 
segon semestre. 
 
 
4. Exàmens  
Desprès d’un debat sobre aquest tema, existeix consens entre el professorat que 
copiar a l’examen equival a suspendre l’assignatura i que un treball plagiat 
implicarà 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 exàmens: 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).  
 
El professor Joan Baucells, fa referència a una normativa que ja existeix en la 
matèria i que, a més, està disponible a la pàgina web de la Facultat de Dret, a 
l’apartat de notícies: http://www.uab.cat/web/noticies/detall-noticia-
1096483332411.html?noticiaid=1345687397667 
 
 
 



5. TFG 
Pel que fa al seguiment dels TFG es recorda als tutors que els alumnes haurien 
d’haver-los entregat un informe o  primera aproximació del treball realitzat durant 
el primer semestre. Es recorda que els membres del tribunal avaluador d’aquest 
any són els següents professors: Encarna Bodelón, Pedro Jurado i Beatriz 
Molinuevo. Els treballs s’exposaran oralment els dies 6,7 i 8 de juny de 2016. El 
6 de maig es farà la darrera entrega al tutor i el dia 20 de maig serà l’entrega de 
la versió final del treball.  
 
6. Doble Grau 
El coordinador demana que a primer i a segon curs, on ja hi ha alumnes de la 
doble titulació (Dret + Criminologia), aquests estudiants puguin anar tots junts al 
mateix seminari. Es valora la necessitat de millorar en l’organització horària per 
aquest alumnat.  
 
7. Normes citació APA 
Es comenta la necessitat de donar importància a la citació acadèmica i 
d’implementar la normativa APA per tal de millorar la qualitat dels treballs dels 
estudiants. Es fa referència a la possibilitat d’ampliar els continguts sobre bases 
de dades (accés al coneixement científic) i d’organitzar una sessió impartida pel 
personal de la biblioteca al respecte.  
http://e-criminologia.uab.cat/index.php/ca/noticies/253-com-citar-i-referenciar-
en-els-textos-academics 
 
8. Congrés Espanyol de Criminologia 
S’informa al professorat del Grau en Criminologia que la UAB conjuntament amb 
CEJFE organitzarà a Barcelona (a la seu del CEJFE) el Congrés de Espanyol de 
Criminologia. Es  comenta que hi haurà un espai reservat per alumnes i es motiva 
al professorat a que es presenti (enviament d’abstracts) per tal de presentar les 
seves recerques.  
 
9. Reforma dels graus (3+2). 
El coordinador informa sobre l’aprovació del decret que dóna la possibilitat que 
es vagi a un model de graus de tres anys + un de màster a preu de grau que 
equivaldria a l’actual quart curs. Els alumnes que volguessin continuar la seva 
formació podrien fer un segon màster, també d’un any, que donaria accés al 
doctorat. 
 
10. Torn obert de paraules. 
No hi ha intervencions. 
 
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), 4 de febrer de 2016 


