
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA 
DEL GRAU DE CRIMINOLOGIA (UAB) 

28 D’ABRIL DE 2016 
 
(Pendent d’aprovació) 
 
En data 15 d’abril de 2016, el coordinador del Grau en Criminologia convoca reunió de la 
comissió mixta del grau a celebrar el 28 abril de 2016, entre 15.30h i 17.30h, amb el següent 
ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (s'adjunta). 
2. Informe del coordinador sobre el desenvolupament del curs. 
3. Informe dels delegats sobre el desenvolupament del curs. 
4. Discussió 
5. Torn obert de paraules. 
 
El dia 28 de  març es realitza a la sala de reunions -1 de la Facultat de Dret la reunió a la que 
assisteixen les següents persones: Alba Arranz (delegada primer); Ona Dellà (delegada primer); 
Ricardo Lozano (delgat segon); Jennifer Gonzalez (delegada segon doble grau 
Criminologia+Dret); Álvaro Valentines (delegat tercer); Virginia Ávila (delegada de tercer); Aroa 
Ruiz (delegada quart); Joel Martí (representant professorat sociologia); Elena Garrido 
(representant professorat Psicologia), María José Rodríguez (representant professorat Dret), 
Pedro Jurado (representant professorat Pedagogia), Josep Cid (coordinador del grau) i Anna 
Meléndez (subcoordinadora del grau)  que actua com a secretaria en funcions de la Comissió 
Mixta. 
 
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 
2. El coordinador fa referència a les següents qüestions: 
a) Presentació de la subcoordinadora, Anna Meléndez com a nova  integrant de la comissió. 

Agraeix que tots els membres hagin acceptat la seva incorporació.  
b) Acreditació del grau: es comenta quina pot ser la resolució final, però encara no se sap el 

resultat. Es pot obtenir: no acreditació; acreditació amb condicions; acreditació (d’aprovat); o 
acreditació amb excel·lència.  

c) Enquestes sobre el primer semestre: es destaca la importància que es realitzin les 
enquestes sobre el professorat i el grau.  Es tractarà de fer una organització centralitzada per 
tal de millorar les taxes de resposta. 

d) Incidències durant el semestre,  
- Amb el professorat sobre qüestions horàries, totes resoltes satisfactòriament. 
- El silenci a l’aula, especialment a tercer. Compromís de fer front a la situació, si cal fer 

fora de classe.  
- Còpies de treballs i als exàmens. Es comenta la normativa penjada a la web de la 

facultat de dret. En tot cas es fa referència al compromís ètic i a actuar d’acord a la 
gravetat dels fets. Es tractarà aquest tema al claustre del professorat perquè els 
professors incorporin nomes sobre plagi i còpies a les guies docents. 

- TFG: Millorar en les entregues de gener. S’intentaran establir criteris estàndards.  
 

3. Els delegats fan referència a les següents aspectes en els seus informes: 
 

• (Primer curs). Els delegats de primer destaquen:  



- Impuntualitat a l’arribada d’alguns professors. El coordinador insistirà en aquest 
punt amb el professorat. 

- Disposar del material abans de la classe, no obstant el professorat no té 
l’obligació de fer-ho. D’aquest tema sorgeix el debat sobre Unibooks. És una 
situació delicada i problemàtica.  

- Concentració de feina al final. Es demana millor distribució al llarg del semestre.  
- Algunes assignatures (Estructura Social) poc vinculada a criminologia. Els 

estudiants demanen una reflexió sobre el contingut i la ubicació d’aquesta 
assignatura. El representant de Sociologia tractarà aquest tema en el sí del 
departament de sociologia. 

- Assistència en dies de vaga. El coordinador destaca que existeix una normativa 
sobre el tema que no sembla controvertida. 

- Puntuació diferenciada de les pràctiques en funció del seminari.  
- Els alumnes de doble grau demanen més flexibilitat en les entregues.  

• (Segon curs).  La delegada del doble grau segon destaca:  
- Horaris desestructurats. S’adverteix que ja s’han fet canvis per l’any vinent.  
- Cursar Penal II sense Penal I. Els resulta difícil el seguiment. La coordinadora 

del doble grau obrirà una reflexió sobre aquest punt. 
- Es demana major comprensió en tots els temes organitzatius a la situació dels 

alumnes del doble grau, entre els que es destaca que l’alumnat del doble grau 
vagi junt al seminari. La coordinadora del doble grau es compromet a tractar de 
donar solució a aquests problemes. 

•  (Segon curs).  El delegat de segon destaca:  
- La manca de silenci a les assignatures d’Anàlisi de dades i a Dret penal 

especial. Sobre el tema del silenci es recorda que el professorat te l’obligació de 
mantenir-lo i que mesures d’expulsió de la classe resulten acceptables quan 
altres vies no resulten efectives. 

- Positiu: a l’assignatura d’Anàlisi de Dades es facilita seguir el curs encara que es 
suspengui el primer examen.  

• (Tercer curs).  Els delegats de tercer destaquen:  
- Delinqüència i dogues. Es demana que juntament amb els aspectes biològics es 

ressalti els aspectes criminològics que es considera que són abordats massa al 
final de curs. 

- No posar exàmens durant els dies del congrés de criminologia. 
- La manca de silenci, problema que millora quan hi ha poca gent a classe.  
- Plantegen la possibilitat de fer SPSS en comptes de DEDUCER-R al curs 

d’Anàlisi de dades. El representant de Sociologia traslladarà al departament de 
sociologia aquesta petició. 

• (Quart curs).  La delegada planteja: 
- Millora de la coordinació de pràctiques. El coordinador reconeix els problemes 

organitzatius i assenyala que la coordinadora de pràctiques està compromesa 
en la millora continua de la seva organització. En tot cas el coordinador valora 
molt positivament el nombre i qualitat de les entitats amb les que es té conveni 
de pràctiques. 

- La possibilitat que la universitat assumeixi els costos del transport (T-10) 
- L’entrega de port-folis, mètode que consideren que implica massa feina sense 

que es correspongui amb l’aprenentatge obtingut. El coordinador destaca que 
aquesta és una metodologia acceptada i que no sembla que la càrrega de treball 
de les assignatures que l’utilitzin estigui per sobre dels crèdits que se li 
assignen. 



- A l’assignatura d’Avaluació de Programes, es planteja que s’incideixi més en 
l’avaluació que en la realització de programes. El representant del departament 
de pedagogia tractarà aquest punt. 

- Calendarització d’entregues, ja que tot està massa concentrat.  
 
El coordinador es compromet, per les vies especificades, a reflexionar sobre tots els problemes 
detectats pels delegats dels estudiants.   
 
I no havent més punts a tractar s’aixeca la sessió a les 18 hores, 
 
 
 
 
Anna Meléndez  
Secretaria en funcions de la Comissió Mixta del Grau 


