
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA DEL GRAU DE 13 DE 
NOVEMBRE DEL 2014 

 
 
 
En data 5 novembre del 2014, el coordinador del grau de criminologia convoca 
reunió de la comissió mixta del grau a cel.lebrar el 13 de novembre  del 2014, 
entre 15.30 i 17.30, amb el següent ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (s'adjunta)  
 
2. Informació del coordinador sobre l'esdeveniment del curs i sobre previsions 
de reforma.  
 
3. Informe dels delegats sobre el funcionament dels cursos.  
 
4. Torn obert de paraules. 
 
 
El dia 13 de novembre es realitza a la sala Von Ihering de la Facultat de Dret, la 
reunió a la que assisteixen les següents persones: Ricardo Lozano (delegat 
primer), Didac Boxados (delegat primer), Jennifer González (delegada del 
doble grau de dret+criminologia); Álvaro Valentines (delegat segon), Eric 
Henández (delegat segon), Aroa Ruiz (delegada tercer), Alicia O’Byrne 
(delegada tercer); Marina Gutiérrez (delegada quart); Joel Martí (representat 
professorat sociologia); Elena Garrido (representant professorat psicologia), 
María José Rodríguez (representant professorat dret), i Josep Cid (coordinador 
del grau), que actua com a secretari de la Comissió mixta.  
 
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

2. En l’apartat de l’informe del coordinador 

(i) El coordinador del grau informa dels següents assumptes: a) destaca la 
normalitat en el funcionament del primer semestre; b) informa de la 
incorporació d’un ajudant d’aula que reforçarà la gestió del grau; c) informa de 
que espera que aquest any es pugui, finalment, posar en marxa la revista de la 
pàgina virtual del grau e-criminologia; d) informa de que es farà en aquest 
primer semestre la sol·licitud de que s’aprovi el reconeixement del títol de 
director de seguretat privada als alumnes que cursin la menció de seguretat 
privada; e) informa de la realització de l’enquesta de satisfacció del grau a final 
del quadrimestre; f) informa del problema que planteja el nou sistema 
d’enquesta virtual del professorat, que té una taxa de resposta molt baixa i 
planteja la necessitat de fer alguna política per incentivar que els alumnes 
contestin l’enquesta. 

(ii) En referència a l’informe del coordinador, es discuteix el punt relatiu a 
l’enquesta del professorat, en la que existeix consens en sol.licitar al rectorat 



que reconsideri aquest sistema. El coordinador canalitzarà aquesta demanda. 
Existeix consens en que s’ha de procurar motivar als alumnes a fer les 
enquestes, si bé no s’arriba a decidir la forma de fer-ho. 

3. En l’apartat de l’informe dels delegats: 

3.1. La delegada de quart realitza el seu informe en el que destaca: a) la 
inadequació de l’aula de quart per impartir la docència, pel mobiliari i les males 
condicions del projector. El coordinador explorarà la possibilitat de canviar 
aquesta aula; b) la proposta de l’alumnat de quart sobre el TFG, en el sentit 
que es troni al sistema anterior, en que el professorat plantejava el tema i que 
es segueixi el sistema d’avaluació de les altres titulacions de la facultat de dret 
en el que la nota la posa el tutor i només tenen opció d’anar al tribunal per 
obtenir excel.lent o MH els alumnes que el  tutor puntuí amb la màxima nota de 
8,5; c) No planteja problemes específics en les assignatures i planteja 
felicitacions específiques a professorat del grau. 

S’obra un debat sobre el TFG en el que, d’una banda, s’expressa que el 
sistema d’assignació es va canviar justament per un demanda de l’alumnat i, 
respecte de la segona qüestió existeix acord entre els membres de la comissió 
mixta en que el sistema de tribunal universal, amb informe previ del tutor i del 
ponent, i amb defensa oral, és un sistema que resulta més adequat a 
aconseguir les competències del grau i que avalua d’una manera més justa. 
S’aprova que el coordinador reunirà als alumnes de quart per fer una reunió 
explicativa sobre el sistema d’avaluació del TFG del grau de criminologia. 

3.2. Els delegats de tercer destaquen: a) la manca de puntualitat d’alguns 
professors del curs, tant per començar-les amb molt retard sobre l’horari 
previst, com per acabar-les amb retard. El coordinador enviarà un mail 
recordatori sobre el tema de la puntualitat; b) La manca grau de silenci a les 
classes, que ha portat a que en algun cas s’hagi d’expulsar a un alumne de 
classe, i que dificulta molt el seguiment de les classes; c) Problemes específics 
amb alguna assignatura per temes de contingut, de sistemàtica o de manca de 
coordinació entre seminaris. El coordinador parlarà amb el professorat 
responsable d’aquestes assignatures; d) volen felicitar a professors en concret, 
que el coordinador farà en nom dels alumnes. 

S’obra un debat sobre el tema del silenci, existint consens en que el professorat 
ha de fer el possible per implementar el silenci necessari a classe i, es recorda 
que tal com es va aprovar al claustre del professorat, l’expulsió d’un alumne de 
classe és una resposta admissible com a ultima ratio. 

3.3. Els delegats de segon destaquen: a) volen felicitar  a professors en 
concret, que el coordinador farà en nom dels alumnes; b) En referència alguna 
assignatura específica es planteja incrementar la part pràctica i fer una 



avaluació més proporcional. El coordinador parlarà amb el professorat 
responsable. 

3.4. Els delgats de primer i la delegada del doble grau de criminologia+dret 
destaquen: a) dificultat de seguiment en alguna assignatura en concret, excés 
de treball i retard en la correcció dels exercicis i, en un altre cas, manca 
d’igualtat en l’avaluació els seminaris. El professor parlarà amb el professorat 
responsable de l’assignatura; b) dificultats específiques dels alumnes del doble 
grau per assistir a conferències ja que els hi coincideix amb l’altre grau. 

 

 

I sense més assumptes a parlar a les 17.30 s’aixeca la sessió. 

 

 

Josep Cid 

Coordinador del grau i secretari en funcions de la Comissió Mixta. 


