
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA DEL GRAU 
28 D’ABRIL DE 2015 (*) 

 
 
 
 
En data 21 abril del 2015, el coordinador del grau de criminologia convoca 
reunió de la comissió mixta del grau a celebrar el 28 d’abril, 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. Horaris Curs 2015-2016  
 
5. Graduació 3ª promoció criminologia 2011-2015.  
 
6. Torn obert de paraules. 
 
 
El dia 28 d’abril de 2015 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), Jennifer González (delegada del doble grau de dret+criminologia); 
Aroa Ruiz (delegada tercer), Maria Isabel Silva (delegada tercer); Marina 
Gutiérrez (delegada quart); Manuel Carbonell (delegat 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.  
Excusen la seva assistència: Álvaro Valentines (delegat segon), Eric 
Hernández (delegat segon)  i Pedro Jurado (representant professorat 
pedagogia) 
 
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

2. En l’apartat de l’informe del coordinador informa sobre els següents 
aspectes: a) destaca la normalitat en el funcionament del segon semestre del 
curs; b) informa que ja s’ha presentat la sol·licitud a la Direcció General de la 
Policia per tal de que els alumnes que hagin cursat la menció de prevenció i 
seguretat puguin obtenir el títol de Director de Seguretat; c) informa sobre el 
tema del nou decret del grau i planteja a la Comissió mixta la possibilitat de 
que, en el cas que la Universitat decideixi que el grau de criminologia ha de 
durar tres anys, que l’actual quart curs, amb les reformes pertinents, passi a ser 
un màster d’un any; d) informa de la reunió dels òrgans de govern de la facultat 
de Dret amb el Vicerector d’Ordenació Acadèmica per tal d’evitar que succeeixi 
el que ha passat en el curs 2014-2015 en el que malgrat que el nombre 



d’alumnes previstos a primer era de 90 (70 al grau i 20 al doble grau) finalment 
van haver 103 alumnes matriculats. Explica que el vicerector s’han compromès 
a evitar que això torni a passar al curs 2015-2016; e) informa sobre el 
desenvolupament del Congres Espanyol de Criminologia, que organitzarà la 
UAB en col·laboració amb el CEJFE i demana l’ajuda dels estudiants; e) el 
coordinador destaca negativament que les assignatures optatives en anglès del 
grau hagin tingut escassa matrícula i indica que en el curs 2015-2016, les 
assignatures tindran un màxim de 35 alumnes i f) informa sobre les gestions de 
la Societat Espanyola d’Investigació Criminològica, davant del Ministeri 
d’Educació, per tal de que s’aprovi la creació de l’Àrea de Criminologia. 

 

3. En l’apartat dels informes dels delegats 

3.1. Els delegats de primer destaquen, en referència a alguna assignatura, que 
existeix manca de coordinació entre els dos seminaris. El coordinador del grau 
queda encarregat de parlar amb el responsable d’aquest assignatura. 

3.2. La delegada del doble grau de criminologia+dret demana que els alumnes 
del doble grau puguin anar al mateix seminari.  

3.3. Les delegades de tercer destaquen: a) segueixen els problemes de 
puntualitat d’alguns professors; b) demanen que s’informi adequadament dels 
llocs de pràctiques del curs 2015-2016; c) segueixen existint problemes de 
silenci a l’aula 

3.4. El delegat de quart destaca: a) considera que la càrrega del treball de grau 
és excessiva; b) troben que alguna assignatura no troba una diferenciació clara 
respecte de les que la precedeixen al grau; c) feliciten en general als professors 
de la menció de prevenció i seguretat per la qualitat de la seva docència; 
manifesten la preocupació per que no estiguin les notes de Practicum del 
primer semestre. 

4. Es prenen els següents acords: 

(i) En referència als informes del delegat i dels alumnes es discuteix el tema de 
l’ús del mòbil i existeix consens en que alguns alumnes fan un us no adequat 
del mòbil. Per tal de regular aquesta qüestió s’aprova la següent resolució que 
s’incorporarà a la normativa del grau i es publicarà a la pàgina web: 

“El mòbil només es podrà utilitzar a l’aula amb finalitats acadèmiques” 

(ii) Fer possible que els alumnes del doble grau de criminologia+dret 
comparteixin el mateix seminari 

(iii) En el cas que es decideixi que el grau de criminologia ha de passar a tres 
anys, l’opció que la comissió mixta considera millor es que l’actual curs de quart 



passi a ser un màster d’un any. En tot cas es veu indispensable que aquest 
màster sigui a preu de grau. 

Aquesta opció, sempre que no s’incrementi el preu del grau, és veu com la 
menys perjudicial pels membres de la comissió mixta 

(iv) El coordinador parlarà amb els responsables de les assignatures de primer i 
de quart que els alumnes han destacat problemes. 

5. En referència a la graduació, el coordinador informa que aquests curs la 
graduació es farà de manera separada pel grau de criminologia i que es citarà 
a l’alumnat per organitzar-la conjuntament. 

I no havent més punts a tractar s’aixeca la sessió a les 17.30 hores. 

 

Signat 

 

Josep Cid 

Secretari en funcions de la Comissió Mixta del Grau 

 

(*) Pendent d’aprovació formal a la propera reunió de la Comissió mixta del 
Grau. 


