
ACTA DE LA REUNIÓ DE CLAUSTRE DE PROFESSORAT
GRAU EN CRIMINOLOGIA 

5 DE FEBRER DEL 2015

El dia 28 de gener del 2015 es convoca per part del coordinador del Grau en
Criminologia reunió de claustre de criminologia pel dijous dia 5 de febrer 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 

2. Informe del coordinador sobre el funcionament del primer semestre i del curs
i previsions pel segon semestre. Debat del professorat.

3. Discussió sobre el projecte ministerial de reforma dels graus (3+2).

4. Torn obert de paraules.

El dia 5 de febrer de 2015 se celebra la reunió. Hi assisteixen els següents
professors: Marc Ajenjo, Encarna Bodelón, Carles Botia, Andrea Calsamiglia,
Josep  Cid,  Samara  de  las  Heras,  Francesc  Guillén,  Pedro  Jurado,  Roger
Mancho, Joel Martí, Esther Martínez, Anna Meléndez, Francesc Xavier Moreno,
Ingeborg Porcar, Sandra Sánchez, Bettina Steible, Josep Verdaguer i Carles
Vicen.

Excusen la seva assistència els següents professors: Joan Baucells, Leonor
Cantera, Manuel Casado, Francisco Collazos, Ricard Esteban, Sandra Fachelli,
Lluís Flaquer, Elena Garrido, Esther Morón i María José Rodríguez.

Josep Cid actua com a secretari 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  primer  semestre,  havent-se  repartit
prèviament  una síntesi  dels  resultats  als  assistents,  destacant  els  següents
aspectes: a) la bona valoració del grau per part dels alumnes, que se situa en
l’àmbit del notable, felicitant al professorat per aquest resultat, que globalment
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millora els de cursos anteriors; b) destaca la importància que en tots els cursos
la càrrega de treball extern de l’alumnat estigui entre les 20 i 25 hores per tal de
garantir que es compleix amb la formació requerida de l’estudiant, advertint que
al  curs  de  primer  aquest  any  no  s’ha  complert  amb  aquest  objectiu;  c)
manifesta  la  preocupació  pel  fet  que  un  percentatge  d’alumnes  de  primer
(17,8%) declari que té un nivell baix d’anglès que possiblement dificulta el seu
seguiment de la carrera. Aquest és un punt que mereix reflexió; d) destaca la
necessitat  que  el  professorat,  pels  mètodes  que  considerin,  mantinguin  el
silenci a les classes; d) destaca la crítica de l’alumnat que el treball s’acumuli al
final del semestre,  considerant que si  bé en molts casos això és inevitable,
podria tractar-se d’anticipar algunes entregues per moderar aquest problema;
e)  assenyala  la  importància  de  mantenir  la  necessària  coordinació  entre
seminaris; f) al·ludeix a la  crítica de l’alumnat sobre la insuficient informació
sobre sortides professionals,  relacionada amb les pràctiques.  S’informa que
aquest any hi hagut una sessió al primer semestre conjunta sobre pràctiques,
TFG i mobilitat, als cursos de segon i tercer, i  que es procurarà fer aquesta
sessió al principi de cada curs acadèmic; g) finalment destaca la importància
que el professorat es preocupi per tractar les vies positives per a la inserció
professional de l’alumnat.

(ii)  Informa que,  seguint  la  recomanació  de la  Comissió  Mixta  (professorat-
alumnat) del grau i del Vicerectorat de professorat, s’ha dedicat un temps a les
classes perquè els alumnes contestessin les enquestes del professorat, per tal
d’aconseguir  que  el  nombre  de  persones  que  contesten  s’incrementi  i  les
enquestes siguin representatives. El propòsit consisteix en generalitzar aquesta
pràctica.

(iii)  Informa  que  ja  s’ha  ultimat  la  documentació,  que  serà  presentada
properament, per tal que els alumnes de la menció de Prevenció i Seguretat
obtinguin el títol de Director de Seguretat. Recorda la importància que totes les
assignatures que imparteixen aquest títol garanteixin que compleixen les hores
necessàries.

(iv) Respecte de l’informe sobre les pràctiques, el coordinador cedeix la paraula
a la coordinadora de pràctiques de la menció d’Execució Penal, prof. Sandra
Sánchez, que aborda els següents punts: a) informa que en el curs 2014-2015
s’ha alterat la pauta dels dos cursos anteriors, de preferència per la menció de
Prevenció  i  Seguretat,  sent  més alumnes els  que  han  optat  per  la  menció
d’Execució  Penal  (46),  per  15  de  la  menció  de  Prevenció  i  Seguretat;  b)
aquesta  situació  ha  obligat  a  cercar  nous llocs  de  pràctiques  per  l’alumnat
d’execució  penal,  obrint-se  també noves  places  en l’àmbit  de  l’atenció  a  la
víctima;  c)  demana al  professorat  col·laboració  en facilitar  informació  sobre
nous llocs de pràctiques; d) informa que l’any que ve, d’acord al nou sistema
d’assignació  de  la  Facultat  de  Dret,  el  llistat  de  pràctiques  haurà  d’estar
disponible pels alumnes a principis de curs, estant en l’actualitat treballant per
aconseguir aquest objectiu.

(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
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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 segon semestre es pugui
posar en funcionament.

(vii)  Respecte  de  les  previsions  pel  segon  semestre,  el  coordinador  fa  un
recordatori  de les indicacions de curs i,  destaca,  els següents  aspectes:  a)
necessitat de programar 15 setmanes efectives de docència (45 hores), més
les hores destinades a avaluació; b) cal que hi hagi un cronograma del curs
detallat, penjat al campus virtual; c) demana que, en la mesura del possible hi
hagi una distribució de la càrrega de treball durant tot el semestre; d) recorda la
normativa en cas de vaga; e) recorda la importància de la puntualitat  en el
començament de les classes; f) demana al professorat de quart que les actes
estiguin  definitivament  tancades el  26 de juny per  tal  que l’alumnat  que ho
desitgi pugui inscriure’s en una segona titulació.

En el punt de debat, es discuteix el següent punt:

(i) El prof. F. Xavier Moreno explica que ha estar coneixedor que el professorat
no pot fer ús a les classes de material audiovisual que tingui drets d’autor, ja
que això infringeix la llei de propietat intel·lectual i pot comportar sancions que
s’imposin al professorat. El professorat debat sobre aquesta qüestió i s’accepta
que el coordinador faci una consulta a la degana de la Facultat de Dret per que
doni indicacions clares al professorat.

3. En el tercer punt de l’ordre del dia, el coordinador informa sobre l’aprovació
del decret que dóna la possibilitat que es vagi a un model de graus de tres anys
i de màsters de dos anys i planteja al claustre la importància d’encetar una
discussió de com s’hauria de fer el canvi si el grau de Criminologia fos un dels
que passés al  model de 3 anys.  El  punt  que es discuteix és si  s’hauria  de
passar a un grau generalista (basat en els actuals primers tres anys del grau) o
si, en canvi, s’haurien de conservar les mencions de l’actual quart i procedir a
sintetitzar  els  cursos de primer,  segon i  tercer,  en dos  cursos.  En aquesta
primera  discussió  d’aquest  tema,  que  haurà  de  seguir  en  futurs  claustres,
diversos professors prenen la  paraula i  expressen en general  opinions més
favorables  a  l’opció  de  mantenir  les  mencions  en  el  grau,  vinculat  a  les
pràctiques, ja que es considera que aquesta estructura facilita en major mesura
l’ocupabilitat de l’alumnat. 

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

Josep Cid
Secretari en funcions del claustre
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 de febrer de 2015
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