
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA DEL GRAU 
2 DE NOVEMBRE DEL 2015  

(Pendent d’aprovació) 
 

 
 
En data 18 d’octubre del 2015, el coordinador del Grau en Criminologia convoca 
reunió de la comissió mixta del grau a celebrar el 2 de novembre del 2015, entre 
15.30h i 17.30h, amb la 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. Presentació i discussió de l’informe intern d’acreditació del grau de 
criminologia 
 
5. Torn obert de paraules. 
 
 
El dia 2 de novembre del 2015 es realitza a la sala Von Jhering de la Facultat de 
Dret la reunió a la que assisteixen les següents persones: Alba Arranz (delegada 
primer); Xavier Luque (delegat primer); Ricardo Lozano (delgat segon); Dídac 
Boixados (delegat segon); Jennifer Gonzalez (delegada segon doble grau 
Criminologia+Dret); Álvaro Valentines (delegat tercer); Aroa Ruiz (delegada 
quart), Maria Isabel Silva (delegada quart); Joel Martí (representant professorat 
sociologia); Elena Garrido (representant professorat psicologia), María José 
Rodríguez (representant professorat dret), Pedro Jurado (representant 
professorat pedagogia) 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. Dins del seu informe, el coordinador inclou el punt 4 relatiu a l’informe 
d’acreditació interna. El coordinador resumeix les línies essencials de l’informe 
d’acreditació interna que consta penjat a la web de la Facultat de Dret. 

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocum
ent&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345693875073&blob
nocache=true (accedit el dia 29 de febrer 2016) 

D’aquest informe el coordinador destaca que, en la part relativa al Grau en 
Criminologia, l’autoinforme fa una valoració positiva del perfil d’accés dels 
estudiants, de la dedicació dels estudiants al grau, dels resultats obtinguts i de la 
ubicació en llocs de pràctiques de l’alumnat. A la vegada, indica el que es 



consideren punts necessaris de millora del grau relatius a: millorar el nivell 
d’anglès dels alumnes que accedeixen al grau, reduir la taxa d’abandonament a 
primer, millorar els resultats de les assignatures d’estadística, millorar la 
comunicació científica entre el professorat, incrementar el nombre de doctors 
responsables d’assignatures i donar més valor en l’avaluació a la competència 
de “Transmetre oralment les idees a una audiència”. A la vegada el coordinador 
informa de la vista prevista de la Comissió externa, la qual es reunirà també amb 
estudiants i graduats. 

Es genera un debat sobre aquest autoinforme, en el qual els delegats de quart 
manifesten la seva disconformitat en què es consideri punt positiu el relatiu a les 
pràctiques ja que consideren que la seva organització no és satisfactòria. El 
coordinador indica que la valoració positiva en l’autoinforme no es refereix a 
l’organització –que accepta que ha de millorar substancialment– sinó al fet que 
tot l’alumnat del grau disposi d’un lloc de pràctiques. 

A més el coordinador fa referència a les següents qüestions:  

a) que està previst realitzar durant el curs un seminari de comunicació científica 
entre el professorat que serveixi per millorar la docència;  

b) en el debat del 3+2, destaca que, en consonància amb l’opinió expressada 
tant per la Comissió Mixta del grau en anteriors reunions com del Claustre de 
professorat, en el que cas que s’hagi de reformar l’actual pla d’estudis, es 
defensarà l’opció del 3+1+1, transformant l’actual quart curs en un màster, que 
hauria de ser a preu de grau. A la vegada es tractarà de treballar per que existeixi 
un màster interdepartamental en “Mètodes avançats de recerca en ciències 
socials” per a les persones que vulguin cursar un doctorat o especialitzar-se en 
recerca. 

c) en matèria de còpies i plagis, s’informa que el Claustre de professorat ha 
debatut aquesta qüestió i que el plantejament del professorat és que la persona 
que copiï a un examen ha de suspendre l’assignatura, sense possibilitat de 
recuperació i que el plagi en un exercici d’avaluació continuada ha d’implicar que 
l’alumne no pugui obtenir una nota superior a l’aprovat. Aquestes mesures 
hauran de ser incorporades pel professorat a les guies docents. 

d) que el 15,16 i 17 de juny es realitzarà a Barcelona el XI Congrés Espanyol de 
Criminologia. Està previst que existeixi una taula per alumnes del grau de 
criminologia i un premi a la millor comunicació. 

 

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

(Primer curs) Els delegats de primer destaquen: a) problemes amb professors 
que no estan presents en les tutories pactades i en la coordinació entre seminaris 



de les assignatures. El coordinador parlarà amb el professorat afectat; b) en 
referència als alumnes del doble grau, el delegat demana que es consideri la 
situació peculiar d’aquests alumnes de cara a fer possibles horaris raonables que 
els hi permeti complir amb les exigències del doble grau. La coordinadora del 
doble grau, prof. Maria José Rodríguez, tractarà de millorar en allò que sigui 
possible els horaris dels alumnes del doble grau. 

(Segon curs) Els delegats de segon destaquen: a) la dificultat de les assignatures 
metodològiques. El coordinador indica que justament la consigna que es va 
donar al professorat de Mètodes quantitatius i d’Anàlisi de Dades el curs passat 
va ser incrementar l’exigència a Mètodes quantitatius per facilitar després el 
seguiment de l’assignatura d’Anàlisi de Dades, i això és el que s’ha fet. El 
coordinador insisteix en la importància que els alumnes que ho necessitin facin 
el curs propedèutic d’estadística que organitza el Departament de Sociologia. 

(Tercer curs) El delegat de tercer destaca: a) la gran quantitat de feina durant 
aquest curs en totes les assignatures del semestre; b) es demana que hi hagi 
una millor transició entre les assignatures jurídiques del grau (dret penal i dret 
processal penal). En referència a aquestes qüestions, el coordinador indica que 
la càrrega de treball del grau, d’acord a l’autoinforme de l’alumnat, compleix amb 
l’exigit, si bé es cert que el professorat ha d’ajustar l’exigència al nombre de 
crèdits i, pel que fa a la segona qüestió, el coordinador parlarà amb el professorat 
que imparteix les assignatures jurídiques. 

(Quart curs) Els delegats: a) consideren que existeix excés de feina en alguna 
assignatura, donat que les lectures són majoritàriament en anglès. Es parla de 
la possibilitat que tenen els alumnes de demanar ajuda al professorat per tal 
d’ajudar-los en la comprensió dels texts; b) es critica  la situació dels alumnes 
que no van poder cursar la menció que volien per manca de places. El 
coordinador informa que els alumnes que van presentar una instància van poder 
canviar-se d’assignatura i fer la menció que volien; c) Es destaca la queixa per 
la deficient organització de les pràctiques: el retard en l’assignació de les 
pràctiques, els canvis de llocs de pràctiques a darrera hora alternant l’assignació 
inicial i els errors en els convenis que han comportat moltes molèsties i retard en 
la incorporació a les pràctiques de l’alumnat. El coordinador es compromet a 
tractar de millorar totes les deficiències assenyalades. 

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

 

 

Josep Cid 

Secretari en funcions de la Comissió Mixta del Grau 


