
Universitat de Girona 

Grau en Criminologia 
 

 
 
 

Informació pública 
 

Dades generals de l'estudi    
http://www.udg.edu/tabid/12339/Default.aspx?ID=3104G0309&language=ca-ES 
 

Informació acadèmica general UdG    
http://www.udg.edu/estudia/Informacióacadèmica/tabid/2610/Default.aspx 

 
Informació acadèmica centre    
http://www.udg.edu/fd/Informacioacademica/tabid/4713/language/ca-ES/Default.aspx 
 

Pla d'estudis    
http://www.udg.edu/tabid/12339/tabid/16009/default.aspx?ap=25&ID=3104G0309&language=ca
-ES 
 
Disseny d'assignatures    
http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3104G0309&anyacad=2010 
 

PAT [opcional]   
 
Pràctiques externes estudi    
http://www.udg.edu//tabid/16010/Default.aspx?idreq=31734&ID=3104G0309&titol=Pr%C3%A0ct

iques%20externes 
 
Mobilitat UdG    

http://www.udg.edu/Default.aspx?alias=www.udg.edu/internacional 
 
Mobilitat estudi    
http://www.udg.edu/fd/Mobilitatdestudiants/tabid/14256/language/ca-ES/Default.aspx 
 
TFG [opcional]   

http://www.udg.edu//tabid/16010/Default.aspx?idreq=31735&ID=3104G0309&titol=Treball%20d
e%20final%20de%20grau 
 
Professorat [opcional]   
 
 

 

Indicadors 

 
1) Entrada 
 

Indicador  2009-10  2010-11  

Nombre d'estudiants matriculats  64  117  

Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés  63  71  
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Nombre de places ofertes de nou accés  60  60  

Ràtio demanda de places/oferta  8,22  7,73  

Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta  2,02  1,53  

% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència  82,54  78,87  

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés  

Alumnes altres estudis provinents de FP2, assimilats i CFGS  3,17  2,82  

Alumnes altres estudis provinents de PAU o assimilats  25,4  18,31  

BAT + PAU i equivalents  61,9  67,61  

Diplomats, Llicenciats universitaris o assimilats  3,17  1,41  

Proves de més grans de 25 anys  3,17  1,41  

Titulats FP2, assimilats i CFGS  3,17  8,45  

Nota de tall PAAU  6,11  7,5  

Nota de tall FP  7,09  7,5  

Nota de tall M25  6,99  7,19  

% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats  

[15,30)  7,94  -  

[30,45)  12,7  5,63  

[45,55)  4,76  1,41  

>55  74,6  92,96  

% Matriculats provinents de PAAU per intervals de nota d’accés  

[5,6)  -  21,15  

[6,7)  78,18  59,62  
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[7,10]  21,82  19,23  

% Matriculats provinents de FP per intervals de nota d’accés  

[6,7)  -  33,33  

[7,10]  100  66,67  

% Matriculats provinents de M25 per intervals de nota d’accés  

[6,7)  50  -  

[7,10]  50  100  

 

Indicador  2009-10  2010-11  

% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares  

Batxillerat o FP 2n grau  20,63  32,39  

Diplomat o Enginyer Tècnic  14,29  8,45  

Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte  15,87  9,86  

EGB o FP 1r grau  23,81  26,76  

estudis primaris  17,46  15,49  

sense estudis  1,59  -  

Altres/ns/nc  6,35  7,04  

% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència  

Canàries  -  1,41  

Catalunya  95,24  90,14  

Illes Balears  1,59  7,04  
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País Valencià  3,17  1,41  

% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència  

Alt Empordà  23,81  11,27  

Alt Urgell  1,59  -  

Bages  1,59  2,82  

Baix Empordà  3,17  12,68  

Baix Llobregat  1,59  -  

Barcelonès  3,17  1,41  

Fora de Catalunya  4,76  9,86  

Garrotxa  -  1,41  

Gironès  22,22  16,9  

Maresme  7,94  8,45  

Osona  1,59  1,41  

Pla de l’Estany  6,35  5,63  

Priorat  -  1,41  

Ripollès  -  1,41  

Segrià  1,59  -  

Selva  15,87  16,9  

Tarragonès  -  1,41  

Vallès Occidental  1,59  -  

Vallès Oriental  3,17  7,04  

Fora de Catalunya  4,76  9,86  
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2) Desenvolupament 

 
Professorat 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

% Hores de docència impartida per doctors  76,91  60,22  

% Crèdits realitzats per categoria docent  

Catedràtic  4,66  2,76  

Lectors  5,93  7,18  

Titulars i agregats  39,19  18,23  

Altres  50,21  71,82  

 

 

Mètodes docents 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent  

Gran Grup  45,76  46,41  

Grup mitjà  54,24  53,59  

% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent  

Gran grup  45,76  -  

Grup mitjà  54,24  -  

Pràctiques d'aula  -  53,59  

Teoria  -  46,41  

% Hores de cada tipus de grup que rep l'estudiant  

Gran Grup  66,67  66,67  
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Grup mitjà  33,33  33,33  

% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant  

Gran grup  66,67  -  

Grup mitjà  33,33  -  

Pràctiques d'aula  -  33,33  

Teoria  -  66,67  

Promig d'estudiants per tipus de grup  

Gran Grup  69,68  58,51  

Grup mitjà  30,86  25,64  

 

 

Campus virtual 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

Promig d'accesos al campus virtual per estudiant  71,31  71,34  

 

 

Pràctiques i mobilitat 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades  -  -  

% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat  0  0  

 

 

3) Sortida 

 
Satisfacció 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu  3,94  3,83  
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Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  

Creativitat  3,67  3,67  

Expressió escrita  4,83  4,83  

Expressió oral  4,22  4,22  

Formació pràctica  3,94  3,94  

Formació teòrica  5,39  5,39  

Gestió  4,44  4,44  

Habilitats de documentació  5,39  5,39  

Idiomes  1,67  1,67  

Informàtica  2,89  2,89  

Lideratge  3,61  3,61  

Pensament crític  5,67  5,67  

Presa de decisions  4  4  

Solució de problemes  4,67  4,67  

Treball en equip  5,39  5,39  

Satisfacció del professorat amb el programa formatiu  -  -  

Taxa d’intenció de repetir estudis  94,12  94,12  

Taxa d'intenció de repetir universitat  88,89  88,89  

 

 

Resultats acadèmics 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

Nombre de titulats  0  0  
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Taxa de rendiment a primer curs  0,75  0,85  

Taxa de rendiment  0,75  0,87  

Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]  

[5,6)  -  0,78  

[6,7)  0,74  0,85  

[7,10]  0,93  1  

Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]  

[6,7)  -  1  

[7,10]  0,51  -  

Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]  

[6,7)  0,6  -  

[7,10]  0,67  0,7  

Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]  

[5,6)  -  0,79  

[6,7)  0,74  0,86  

[7,10]  0,93  0,99  

Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]  

[6,7)  -  1  

[7,10]  0,51  1  

Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]  

[6,7)  0,6  -  

[7,10]  0,67  0,75  
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Taxa d’abandonament a primer curs  -  -  

Taxa d’abandonament  -  -  

Taxa de graduació en t  -  -  

Taxa de graduació en t+1  -  -  

Taxa d’eficiència  -  -  

Durada mitjana dels estudis  -  -  

 

 

Inserció 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

Taxa d'ocupació  100  100  

Taxa d'adequació de la feina als estudis  

Cap titulació universitària  44,44  44,44  

Titulació específica  0  0  

Titulació universitària  55,56  55,56  

 
 
 

Valoracions 
 
  
Valoració de l'entrada  
Tal i com es preveia a la memòria, els estudis de criminologia tenen, en la actualitat, un gran 
interès social i això es veu reflectit en la taxa de matriculats. El nombre de matriculats de nou 

accés va pujar de 63 a 70, superant el límit de places ofertes. De forma aparentment 
contradictòria la ràtio demanda de places /oferta ha baixat de 8,22 a 7,73, la qual cosa s’explica ja 
que al ser el primer any, amb les persones que han deixat el grau després del primer any, les 60 
places de segon no s’han omplert. De totes formes aquesta és una situació temporal ja que en el 
futur aquestes places es cobriran amb persones que no s’han matriculat del curs sense o amb 
persones repetidores.  
Es detecta un decrement en el percentatges de nous estudiants matriculats en primera 

preferència. Donat que és el primer any que tenim un binomi per contrastar, aquesta situació no 
ens serveix com a indicador però sí que constitueix un toc d’atenció per tal de ver l’evolució en els 
propers cursos. De totes formes, s’ha de tenir en compte que la nota de tall ha pujat. 
Pel que fa a les característiques de l’alumnat, podem veure que la composició més nombrosa prové 

de BAT+PAU i que la nota de tall ha pujat de forma important. Situant-se en una cota bastant 
elevada (7,5). La qual cosa és un bon indicador de l’acceptació social d’aquesta titulació. 
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En referència a la procedència del alumnat, podem veure que el 90 % son de Catalunya i 

fonamentalment de les comarques del Gironès o properes al mateix, la qual cosa ratifica la funció 
territorial que, aquesta titulació i la UdG, compleix.  
Finalment, pel que fa referència a les accions que es preveien a la memòria, per tal de assegurar 

l’entrada l’estudi, cal destacar que si bé s’han implementat les accions anunciades, tals com la 
Jornada de portes obertes o la participació en el saló de l’ensenyament, cal planificar un 
instrument que ens permeti fer un seguiment de l’evolució d’aquesta demanda i les raons de la 
mateixa.  
 
Valoració de l'estada  
Dintre d’aquest apartat analitzarem diversos aspectes relacionats amb el desenvolupament de 

l’estudi com poden ser l’estructura del professorat, els resultats acadèmics, el campus virtual, les 
pràctiques i la mobilitat, la satisfacció de l’alumnat i els mètodes docents. 
Professorat. L’estructura actual del professorat ha reduït en 16 punts el percentatge d’hores 
impartides per doctors i s’ha incrementat de forma igualment significativa el percentatge d’hores, 

impartides per professorat sense vinculació permanent a la Universitat. Aquesta és una situació 
realment preocupant. Aquesta situació té a veure amb diverses qüestions, entre altres, la falta de 

reconeixement oficialment (art 71 LOU ) de l’àrea de coneixement de criminologia, que permeti 
aglutinar el professorat que té aquest perfil de coneixement. Això ha significat en la nostra 
Universitat, i en d’altres, que l’àrea de coneixement de referència, en aquests temes, sigui l’àrea 
de dret penal, un àrea que en la nostra Universitat, en part per aquesta situació, és de les més 
infradotades de tota la Universitat, malgrat suportar un gran pes en aquesta titulació. Si tenim en 
compta el context de les retallades, no podem augurar que aquesta situació tingui una fàcil 
solució. L’equip de govern de la Universitat és conscient s’ha compromès amb el Director del 

Departament de Dret Públic en treballar en aquesta direcció. En definitiva és important fer un 
esforç per tal de millorar i consolidar una plantilla específica de professorat de criminologia, i en 
tot cas hem de ser capaços de canviar aquesta tendència si no volem arribar a un punt en que 
aquesta problemàtica afecti el desenvolupament de la titulació.  
Resultats. Malgrat la situació descrita en l’ apartat anterior i reflex de que això, de moment, no ha 
afectat la qualitat de l’estudi, la taxa de rendiment ha pujat, tant en el primer curs com en la taxa 

general. De totes formes, des de la coordinació de l’estudi s’ha fet un seguiment sobre el 

rendiment acadèmic i s’ha detectat que, en aquests dos cursos, es repeteixen les assignatures 
amb l’índex de rendiment acadèmic més baix. Per això, s’ha programat un procés d’avaluació amb 
la participació de l’alumnat i del professorat implicat, per tal d’analitzar la situació, detectar 
possibles problemes i perfilar accions de millora. 
Campus virtual. El promig d’accessos al campus virtual es manté gairebé constant. En termes 
comparats aquest percentatge és una mica superior al de la resta de graus de la Facultat. Però no 

tenim un estudi comparat, ni indicadors, que ens permeti valorar aquest promig. El que sí resulta 
curiós i és objecte d’anàlisi i avaluació és que, en el estudi de criminologia, les assignatures amb 
un índex més baix de rendiment acadèmic són precisament les que tenen un percentatge molt més 
elevat d’accés al campus virtual. Aquesta és una de las qüestions que s’ha d’analitzar amb la 
participació de l’alumnat i del professorat per tal de ver si existeix alguna relació entre aquestes 
dues dades. Es poden formular diferents hipòtesis de treball però de moment estem en la fase de 
començar el procés d’avaluació projectat. 

 

Pràctiques i mobilitat. El grau de criminologia inclou 4 ECTS de pràctiques obligatòries. Aquestes 
pràctiques es desenvoluparan el proper curs acadèmic, per la qual cosa encara no tenim cap 
indicador. En aquest moment, des de la coordinació s’ha elaborat una manual de pràctiques i uns 
formats d’informes que hauran d’elaborar tant els tutors de les pràctiques com el professor tutor 
encarregat de les mateixes. L’avaluació de la pràctica es farà pel professor tutor. Des de la 
coordinació de l’estudi es treballa per la elaboració dels convenis corresponents que permetran, a 

l’alumnat que arribi el proper curs al final del seu estudi, realitzar aquestes pràctiques. En aquest 
moment contem amb institucions i entitats suficients per tal de cobrir les places necessàries. De 
totes formes, com que en un futur el nombre d’alumnes en pràctiques es veurà increme 
 
Valoració de la sortida  
En aquest moment encara no tenim alumnes que hagin acabat el seus estudis i per tant no tenim 

indicadors al respecte. De totes formes és important ressaltar que els coordinadors d’estudis del 
grau de criminologia de diferents universitats catalanes hem planificat un seguit de reunions amb 
diverses institucions, fonamentalment del Govern de la Generalitat, per tal de que s’incorpori en 

les bases de la funció pública els titulats en criminologia. En aquest context varem tenir una reunió 
amb el Director General de Justícia per tal de cridar l’atenció que hi havia diferents places que 
sortien a oposició i en les que es feia referència a un llistat de professionals que es podien 



presentar, tals com psicòlegs, juristes, educadors, treballadors socials i no s’inclou als criminòlegs, 

demanant-li que puguin concorre en igualtat de condicions als altres professionals. 

 
Propostes de millora  

Tal i com s’ha anat indicant hi ha un seguit de actuacions de millora que hem detectat a nivell de 
Facultat : 
1) Planificar un instrument que permeti fer un seguiment de l’evolució de la demanda d’aquesta 
titulació i les raons de la seva evolució  
2) Estudiar mecanismes de millora per treballar la creativitat, la formació pràctica, el lideratge i els 
aspectes informàtics de l’alumnat de criminologia. 
3) Articular un procés que arribi a tot el professorat de l’estudi per tal de conèixer la seva 

satisfacció amb el programa formatiu. En aquest sentit es proposa generar un espai Moodle en el 
que puguin figurar com a participants tant el professorat com el alumnat de tot l’estudi, de tal 
forma que permeti, entre altres, engegar fòrums general o específics. 

4) Elaborar un Pla d’Acció Tutorial per al conjunt de la Facultat de Dret, el qual està en fase de 
redacció, pensat per acompanyar els alumnes de primer curs en l’entrada a la universitat, que 
s’encamina a reforçar les competències de caràcter transversal vinculades amb la capacitat 

d’aprenentatge autònom dels estudiants. 
 
D’altra banda, les propostes de millora que entren en l’àmbit de decisió de la Universitat són: 
1. Proposar la millora i la consolidació de la plantilla del professorat. En aquest context és 
important continuar fent esforços per tal d’aconseguir el reconeixement de l’àrea de coneixement 
de criminologia, en tant no es derogui l’art 71 de la LOU. 
2. Proposar el canvi del grau d’experimentalitat reconegut a la titulació, per tal d’incentivar el 

treball en grups petits. Sol•licitar una progressiva adopció d’aquesta forma d’organització docent. 
 
Composició CQU i aprovació  
Degà de la unitat estructural: Guillem Ormazabal Sánchez  
Coordinadora de qualitat de la unitat: Anna Pla Boix 

Professora dels estudis que organitza la unitat estructural: Mariona Illamola Dausa 
Representant dels estudiants dels estudis que organitza la unitat estructural : Aida Quesada 

Carmona 
Un representant del PAS: Lluïsa Martínez Prada 
Un agent extern relacionat professionalment amb el contingut i desenvolupament de les activitats 
docents de la unitat estructural: Josep M. Casadevall 
 
Aprovat per la Comissió de Govern en sessió 1/2012 de 24 de febrer. 


