
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA DEL GRAU DE 30 
OCTUBRE DEL 2013 
 
 
En data 15 octubre del 2013, el coordinador del grau de criminologia convoca 
reunió de la comissió mixta del grau a cel.lebrar el 30 d’octubre del 2013. El dia 
28 d’octubre s’envia orde del dia actualitzat. L’ordre del dia actualitzat és el 
següent: 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. (s'adjunta) 
 
2. Informe del coordinador sobre el funcionament del curs i debat.  
 
3. Informe dels alumnes sobre el funcionament del curs i debat. 
 
4. Informació sobre Posada en marxa del butlletí e-criminologia 
 
5. Informació sobre reforma del pla d'estudis curs 2014-2015  
 
6. Informació sobre doble grau criminologia-dret. 
 
7. Jornades d'alumnes de criminologia. 
 
8. Propostes de millora. 
 
El dia 30 d’octubre es realitza la reunió a la que assisteixen les següents 
persones: Alvaro Valentines (Delegat primer); Ferran Llaudet (Delegat primer); 
Aroa Martínez (delegada en funcions segon); Aihnoa Fernández (delegada 
tercer); Rotger Garcia (delegat en funcions tercer); Brenda Torres (delegada en 
funcions quart); Joel Martí (representat professorat sociologia); 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. Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. El coordinador procedeix a realitzar el seu informe en el que destaca les 
següents qüestions: (i) la normalitat en el funcionament de l’iniciï del curs; (ii) 
Fa una valoració positiva del curs de criminologia ambiental realitzat als 
alumnes de quart; (iii) Fa una valoració positiva del procés d’assignació de TFG 
i de l’assignació de les practiques.  
 
3. L’informe dels delegats sobre el funcionament del curs aborda les següents 
qüestions: 
 



Quart curs . (i) La delegada indica que l’alumnat no li ha manifestat queixes, 
exceptuant l’excessiva càrrega de feina (ii) Planteja en concret el problema 
d’alumnes que no han entrat en la primera assignació de TFG per estar 
d’Erasmus, i no haver rebut els seus expedients a temps. El coordinador es 
compromet a tractar de solucionar aquest assumpte el curs vinent.  
 
Tercer curs . (i) Els delegats plantegen en particular problemes amb una 
assignatura en la que consideren que algun dels exàmens no havia estat 
realitzat correctament. Es debat en la comissió mixta sobre el problema i es 
considera que els delegats s’adrecin al professor per tractar de solucionar el 
problema i que només si aquesta via no resolt el problema haurien de poder 
mediar el professorat representant de la comissió mixta o el coordinador. 
 
Segon curs  (i) El principal problema que planteja la delegada es el tema del 
silenci a les classes que continua sent un problema en aquest curs en la 
immensa majoria d’assignatures. Es procedeix a un debat sobre el tema del 
silenci. Es destaca que el problema no es dona en els altres cursos. En quant a 
la forma de solució al curs de segon, s’adopta la solució que el coordinador 
adreci un missatge al professorat sobre el tema del silenci, suggerint adoptar 
estratègies que semblen efectives: facilitar la participació de l’alumnat a la 
classe, fer una petita pausa en les sessions, fomentar que l’alumnat ocupi les 
primeres fileres i, com a darrera ratio, i en casos greus, expulsar a l’alumne de 
classe; (ii) Es planteja el problema de que el dia de la vaga d’estudiants, un 
professor no va assistir a classe, i els alumnes que van anar a classe no van 
rebre la docència. El coordinador indica que si el professorat no va vaga està 
obligat a fer la seva classe si hi ha alumnes. Es recorda que el grau disposa 
d’una normativa en matèria de vagues que el coordinador procedirà a recordar 
al professorat. 
 
Primer curs  (i) Els delegats plantegen problemes en particular amb una 
assignatura en la que tenen problemes de comprensió i demanen majors 
referències bibliogràfiques. El professorat del grau assumeix la responsabilitat 
de parlar amb el professor. 
 

4. El coordinador informa sobre la posada en marxa del “Butlletí criminologic”, 
dins de l’espai virtual del grau e-criminologia, i explica que s’està formant el 
consell de redacció, que finalment estarà integrat només per professors. El 
butlletí estarà adreçat a publicar síntesis de treballs destacats de l’alumnat.  

5. El coordinador informa que la reforma del pla d’estudis aprovada, i que es va 
suspendre la seva implantació en el curs 2013-2014, està previst portar-la a 
terme en el curs 2014-2015. El coordinador es compromet a mantenir 
informada a la comissió mixta sobre el desenvolupament del procés. 

6. El coordinador informa que el rectorat ha acceptat la proposta de la facultat 
de dret d’endegar un doble grau dret-criminologia pel curs 2014-2015. El 
coordinador es compromet a mantenir informada a la comissió mixta sobre el 
procés d’elaboració 



7. Els delegats informen sobre la voluntat de realitzar una jornada d’alumnes de 
criminologia sobre teories crítiques en criminologia i demanen la col.laboració 
de la coordinació del grau. El coordinador es manifesta d’acord en recolzar 
aquests acte amb la seva ajuda personal i, pel que fa a ajuda econòmica, 
depenent de les disponibilitats del grau. 

8. No hi ha intervencions en aquest punt. 

 

I  sense més assumptes  a tractar s’aixeca la sessió a les 17.30 hores del 30 
d’octubre del 2013. 

 

Signat: Josep Cid 

Secretari en funcions de la Comissió mixta del grau. 

 


