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Informació pública 

 

ADREÇA PER AQU  

https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU/8AEB8A7D-4799-453C-8B54-

44231B8BEF9B 

 

Dades generals de l'estudi 

http://www.udg.edu/tabid/8439/Default.aspx?ID=310100107&language=ca-ES 

 

Informació acadèmica general UdG 

http://www.udg.edu/Informacioacademica/tabid/2610/language/ca-ES/Default.aspx 

 

Informació acadèmica centre 

http://www.udg.edu/Informacioacademica/tabid/2610/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%

A0ctiques%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=31044&ID=3104G0109&titol=Treball%

20final%20de%20grau 

 

Professorat [opcional]  

https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU/8AEB8A7D-4799-453C-8B54-44231B8BEF9B
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU/8AEB8A7D-4799-453C-8B54-44231B8BEF9B
http://www.udg.edu/tabid/8439/Default.aspx?ID=310100107&language=ca-ES
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Index/2011/3104/GRAU00000254/%20http:/www.udg.edu/Informacioacademica/tabid/2610/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/Informacioacademica/tabid/2610/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/12339/tabid/16009/default.aspx?ap=25&ID=3104G0309&language=ca-ES
http://www.udg.edu/tabid/12339/tabid/16009/default.aspx?ap=25&ID=3104G0309&language=ca-ES
http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3104G0309&anyacad=2010
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Index/2011/3104/GRAU00000254/%20%20http:/www.udg.edu/tabid/16010/Default.aspx?idreq=31734&ID=3104G0309&titol=Pr%C3%A0ctiques%20externes
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Index/2011/3104/GRAU00000254/%20%20http:/www.udg.edu/tabid/16010/Default.aspx?idreq=31734&ID=3104G0309&titol=Pr%C3%A0ctiques%20externes
http://www.udg.edu/Default.aspx?alias=www.udg.edu/internacional
http://www.udg.edu/fd/Mobilitatdestudiants/tabid/14256/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/16010/Default.aspx?idreq=31044&ID=3104G0109&titol=Treball%20final%20de%20grau
http://www.udg.edu/tabid/16010/Default.aspx?idreq=31044&ID=3104G0109&titol=Treball%20final%20de%20grau
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Indicadors  

 

1) Entrada 

 

Accés i matrícula 

 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Nombre d'estudiants 

matriculats  
64  117  175  205  - 

Nombre d'estudiants 
matriculats de nou ingrés  

63  71  63  53  - 

Nombre de places ofertes de 
nou accés  

60  60  60  60  - 

Ràtio demanda de 
places/oferta  

8,22  7,73  8,35  7,73  - 

Ràtio de demanda de places 
en 1a opció/oferta  

2,02  1,53  1,32  1,6  - 

% Estudiants de nou ingrés 
matriculats en primera 
preferència  

82,54  78,87  66,67  79,25  - 

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés  

Alumnes altres estudis 
provinents de FP2, 
assimilats i CFGS  

3,17  2,82  -  1,89  - 

Alumnes altres estudis 
provinents de PAU o 
assimilats  

25,4  18,31  6,35  11,32  - 

BAT + PAU i equivalents  61,9  67,61  79,37  67,92  - 

Diplomats, Llicenciats 
universitaris o assimilats  

3,17  1,41  1,59  -  - 

Proves de més grans de 
25 anys  

3,17  1,41  3,17  -  - 

javascript:%20obrirglossari(49,'Nombre%20d&#39;estudiants matriculats')
javascript:%20obrirglossari(49,'Nombre%20d&#39;estudiants matriculats')
javascript:%20obrirglossari(55,'Nombre%20d&#39;estudiants matriculats de nou ingr&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(55,'Nombre%20d&#39;estudiants matriculats de nou ingr&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(1,'Nombre%20de%20places%20ofertes%20de%20nou%20acc&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(1,'Nombre%20de%20places%20ofertes%20de%20nou%20acc&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(2,'R&#224;tio demanda de places/oferta')
javascript:%20obrirglossari(2,'R&#224;tio demanda de places/oferta')
javascript:%20obrirglossari(3,'R&#224;tio de demanda de places en 1a opci&#243;/oferta')
javascript:%20obrirglossari(3,'R&#224;tio de demanda de places en 1a opci&#243;/oferta')
javascript:%20obrirglossari(4,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s matriculats en primera prefer&#232;ncia')
javascript:%20obrirglossari(4,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s matriculats en primera prefer&#232;ncia')
javascript:%20obrirglossari(4,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s matriculats en primera prefer&#232;ncia')
javascript:%20obrirglossari(5,'%25%20Estudiants%20matriculats%20de%20nou%20ingr&#233;s segons tipus d’acc&#233;s')


3 
 

Titulats FP2, assimilats i 
CFGS  

3,17  8,45  9,52  18,87  - 

Nota de tall PAAU  6,11  7,5  7,65  7,2  - 

Nota de tall FP  7,09  7,5  7,65  7,2  - 

Nota de tall M25  6,99  7,19  6,2  6,68  - 

% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris 

matriculats  

[15,30)  7,94  -  -  -  - 

[30,45)  12,7  5,63  1,59  -  - 

[45,55)  4,76  1,41  -  -  - 

>55  74,6  92,96  98,41  100  - 

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

[5,6)  -  21,15  25,32  23,73  - 

[6,7)  78,18  59,62  55,84  54,8  - 

[7,10]  21,82  19,23  18,83  21,47  - 

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

[6,7)  -  33,33  11,11  22,22  - 

[7,10]  100  66,67  88,89  77,78  - 

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

[6,7)  50  -  25  33,33  - 

[7,10]  50  100  75  66,67  - 

 

Característiques dels alumnes 

 

javascript:%20obrirglossari(34,'Nota%20de%20tall%20PAAU')
javascript:%20obrirglossari(35,'Nota%20de%20tall%20FP')
javascript:%20obrirglossari(36,'Nota%20de%20tall%20M25')
javascript:%20obrirglossari(6,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s matriculats per intervals de cr&#232;dits ordinaris matriculats')
javascript:%20obrirglossari(6,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s matriculats per intervals de cr&#232;dits ordinaris matriculats')
javascript:%20obrirglossari(7,'%25%20Matriculats%20provinents%20de%20PAAU%20per%20intervals%20de%20nota%20d’acc&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(28,'%25%20Matriculats%20provinents%20de%20FP%20per%20intervals%20de%20nota%20d’acc&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(29,'%25%20Matriculats%20provinents%20de%20M25%20per%20intervals%20de%20nota%20d’acc&#233;s')
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Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

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

Batxillerat o FP 2n 

grau  
20,63  32,39  30,16  -  - 

Diplomat o Enginyer 
Tècnic  

14,29  8,45  4,76  -  - 

Dr., Llicenciat, 
Enginyer o Arquitecte  

15,87  9,86  17,46  -  - 

EGB o FP 1r grau  23,81  26,76  25,4  -  - 

estudis primaris  17,46  15,49  14,29  -  - 

sense estudis  1,59  -  -  -  - 

Altres/ns/nc  6,35  7,04  7,94  100  - 

% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència  

Aragó  -  -  1,59  1,89  - 

Canàries  -  1,41  4,76  1,89  - 

Castella i Lleó  -  -  1,59  -  - 

Catalunya  95,24  90,14  80,95  83,02  - 

Comunitat Foral de 
Navarra  

-  -  1,59  -  - 

Illes Balears  1,59  7,04  6,35  7,55  - 

País Valencià  3,17  1,41  3,17  5,66  - 

% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència  

Alt Camp  -  -  -  1,89  - 

Alt Empordà  23,81  11,27  4,76  11,32  - 

javascript:%20obrirglossari(8,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s segons el nivell m&#224;xim d’estudis dels pares')
javascript:%20obrirglossari(9,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s segons CCAA de proced&#232;ncia')
javascript:%20obrirglossari(10,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s segons comarca de proced&#232;ncia')
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Alt Urgell  1,59  -  -  -  - 

Anoia  -  -  -  1,89  - 

Bages  1,59  2,82  1,59  3,77  - 

Baix Empordà  3,17  12,68  6,35  3,77  - 

Baix Llobregat  1,59  -  1,59  -  - 

Baix Penedès  -  -  -  1,89  - 

Barcelonès  3,17  1,41  6,35  11,32  - 

Fora de Catalunya  4,76  9,86  19,05  16,98  - 

Garrotxa  -  1,41  -  3,77  - 

Gironès  22,22  16,9  15,87  16,98  - 

Maresme  7,94  8,45  7,94  5,66  - 

Noguera  -  -  1,59  -  - 

Osona  1,59  1,41  3,17  7,55  - 

Pla de l’Estany  6,35  5,63  4,76  -  - 

Priorat  -  1,41  -  -  - 

Ripollès  -  1,41  -  -  - 

Segarra  -  -  -  1,89  - 

Segrià  1,59  -  4,76  1,89  - 

Selva  15,87  16,9  6,35  3,77  - 

Tarragonès  -  1,41  1,59  -  - 

Vall d’Aran  -  -  1,59  -  - 

Vallès Occidental  1,59  -  4,76  -  - 
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Vallès Oriental  3,17  7,04  7,94  5,66  - 

Fora de Catalunya  4,76  9,86  19,05  16,98  - 

 

2) Desenvolupament 

 

Professorat 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

% Hores de docència 
impartida per doctors  

76,91  60,22  64,96  65,51  - 

% Crèdits realitzats per categoria docent  

Catedràtic  4,66  2,76  4,48  3,04  - 

Lectors  5,93  7,18  5,24  7,09  - 

Titulars i agregats  39,19  18,23  25,33  26,82  - 

Altres  50,21  71,82  64,96  63,06  - 

 

Mètodes docents 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

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

Gran Grup  45,76  46,41  52,47  53,44  - 

Grup mitjà  54,24  53,59  47,53  46,56  - 

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

Gran grup  45,76  -  -  -  - 

Grup mitjà  54,24  -  -  -  - 

javascript:%20obrirglossari(11,'%25%20Hores%20de%20doc&#232;ncia impartida per doctors')
javascript:%20obrirglossari(11,'%25%20Hores%20de%20doc&#232;ncia impartida per doctors')
javascript:%20obrirglossari(12,'%25%20Cr&#232;dits realitzats per categoria docent')
javascript:%20obrirglossari(50,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20de%20grup%20amb%20que%20es%20desplega%20el%20pla%20docent')
javascript:%20obrirglossari(51,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20d&#39;activitat amb que es desplega el pla docent')
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Pràctiques 
d'aula  

-  53,59  47,53  46,56  - 

Teoria  -  46,41  52,47  53,44  - 

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

Gran Grup  66,67  66,67  66,67  66,73  - 

Grup mitjà  33,33  33,33  33,33  33,27  - 

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

Gran grup  66,67  -  -  -  - 

Grup mitjà  33,33  -  -  -  - 

Pràctiques 
d'aula  

-  33,33  33,33  33,27  - 

Teoria  -  66,67  66,67  66,73  - 

Mitjana d'estudiants per tipus de grup  

Gran Grup  69,68  58,51  47,63  46,2  - 

Grup mitjà  30,86  25,64  29,75  32,36  - 

 

Campus virtual 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Mitjana d'accessos al 
campus virtual per 
estudiant  

71,31  71,34  -  -  - 

 

Pràctiques i mobilitat 

Indicador  
2009-

10  

2010-

11  

2011-

12  

2012-

13  

Valor 

Ref.  

javascript:%20obrirglossari(13,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20de%20grup%20que%20rep%20l&#39;estudiant')
javascript:%20obrirglossari(37,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20%20d&#39;activitat  que rep l&#39;estudiant')
javascript:%20obrirglossari(40,'Promig%20d&#39;estudiants per tipus de grup')
javascript:%20obrirglossari(52,'Promig%20d&#39;accesos al campus virtual per estudiant')
javascript:%20obrirglossari(52,'Promig%20d&#39;accesos al campus virtual per estudiant')
javascript:%20obrirglossari(52,'Promig%20d&#39;accesos al campus virtual per estudiant')
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000254/2009/52
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000254/2010/52
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% Estudiants titulats amb 
pràctiques externes 
superades  

-  -  -  -  - 

% Estudiants propis que 
participen en programes de 
mobilitat  

0  0  0  0  - 

 

3) Sortida 

 

Satisfacció 

 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Satisfacció dels estudiants 
amb el programa formatiu  

3,94  3,83  3,72  -  - 

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  

Creativitat  3,67  3,67  3,67  3,67  - 

Expressió escrita  4,83  4,83  4,83  4,83  - 

Expressió oral  4,22  4,22  4,22  4,22  - 

Formació pràctica  3,94  3,94  3,94  3,94  - 

Formació teòrica  5,39  5,39  5,39  5,39  - 

Gestió  4,44  4,44  4,44  4,44  - 

Habilitats de 

documentació  
5,39  5,39  5,39  5,39  - 

Idiomes  1,67  1,67  1,67  1,67  - 

Informàtica  2,89  2,89  2,89  2,89  - 

Lideratge  3,61  3,61  3,61  3,61  - 

Pensament crític  5,67  5,67  5,67  5,67  - 

Presa de decisions  4  4  4  4  - 

javascript:%20obrirglossari(53,'%25%20Estudiants%20titulats%20amb%20pr&#224;ctiques externes superades')
javascript:%20obrirglossari(53,'%25%20Estudiants%20titulats%20amb%20pr&#224;ctiques externes superades')
javascript:%20obrirglossari(53,'%25%20Estudiants%20titulats%20amb%20pr&#224;ctiques externes superades')
javascript:%20obrirglossari(54,'%25%20Estudiants%20propis%20que%20participen%20en%20programes%20de%20mobilitat')
javascript:%20obrirglossari(54,'%25%20Estudiants%20propis%20que%20participen%20en%20programes%20de%20mobilitat')
javascript:%20obrirglossari(54,'%25%20Estudiants%20propis%20que%20participen%20en%20programes%20de%20mobilitat')
javascript:%20obrirglossari(23,'Satisfacci&#243; dels estudiants amb el programa formatiu')
javascript:%20obrirglossari(23,'Satisfacci&#243; dels estudiants amb el programa formatiu')
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000254/2009/23
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000254/2010/23
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000254/2011/23
javascript:%20obrirglossari(25,'Satisfacci&#243; dels titulats amb la formaci&#243; rebuda')
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Solució de problemes  4,67  4,67  4,67  4,67  - 

Treball en equip  5,39  5,39  5,39  5,39  - 

Satisfacció del professorat 
amb el programa formatiu  

-  -  -  -  - 

Taxa d’intenció de repetir 
estudis  

94,12  94,12  94,12  94,12  - 

 
Resultats acadèmics 

 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Nombre de titulats  0  0  0  0  - 

Taxa de rendiment a 

primer curs  
0,75  0,85  0,83  -  - 

Taxa de rendiment  0,75  0,87  0,83  -  - 

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

[5,6)  -  0,78  0,73  -  - 

[6,7)  0,74  0,85  0,85  -  - 

[7,10]  0,93  1  0,85  -  - 

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

[6,7)  -  1  -  -  - 

[7,10]  0,51  -  0,95  -  - 

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

[6,7)  0,6  -  1  -  - 

[7,10]  0,67  0,7  1  -  - 

javascript:%20obrirglossari(26,'Satisfacci&#243; del professorat amb el programa formatiu')
javascript:%20obrirglossari(26,'Satisfacci&#243; del professorat amb el programa formatiu')
javascript:%20obrirglossari(27,'Taxa%20d’intenci&#243; de repetir estudis')
javascript:%20obrirglossari(27,'Taxa%20d’intenci&#243; de repetir estudis')
javascript:%20obrirglossari(56,'Nombre%20de%20titulats')
javascript:%20obrirglossari(38,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs')
javascript:%20obrirglossari(38,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs')
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000254/2009/38
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000254/2010/38
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000254/2011/38
javascript:%20obrirglossari(39,'Taxa%20de%20rendiment')
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000254/2009/39
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000254/2010/39
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000254/2011/39
javascript:%20obrirglossari(14,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [PAAU]')
javascript:%20obrirglossari(15,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [FP]')
javascript:%20obrirglossari(30,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [M25]')
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Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]  

[5,6)  -  0,79  0,71  -  - 

[6,7)  0,74  0,86  0,85  -  - 

[7,10]  0,93  0,99  0,95  -  - 

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

[6,7)  -  1  1  -  - 

[7,10]  0,51  1  0,95  -  - 

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

[6,7)  0,6  -  1  -  - 

[7,10]  0,67  0,75  0,68  -  - 

Taxa d’abandonament a 

primer curs  
-  -  0,25  0,07  - 

Taxa d’abandonament  -  -  0,27  0,06  - 

Taxa de graduació en t  -  -  -  0  - 

Taxa de graduació en t+1  -  -  -  -  - 

Taxa d’eficiència  -  -  -  -  - 

Durada mitjana dels 
estudis  

-  -  -  -  - 

 

Inserció laboral 

 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Taxa d'ocupació  100  100  100  100  - 

Taxa d'adequació de la feina als estudis  

javascript:%20obrirglossari(31,'Taxa%20de%20rendiment%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [PAAU]')
javascript:%20obrirglossari(32,'Taxa%20de%20rendiment%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [FP]')
javascript:%20obrirglossari(33,'Taxa%20de%20rendiment%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [M25]')
javascript:%20obrirglossari(16,'Taxa%20d’abandonament%20a%20primer%20curs')
javascript:%20obrirglossari(16,'Taxa%20d’abandonament%20a%20primer%20curs')
javascript:%20obrirglossari(17,'Taxa%20d’abandonament')
javascript:%20obrirglossari(18,'Taxa%20de%20graduaci&#243; en t')
javascript:%20obrirglossari(19,'Taxa%20de%20graduaci&#243; en t+1')
javascript:%20obrirglossari(20,'Taxa%20d’efici&#232;ncia')
javascript:%20obrirglossari(22,'Durada%20mitjana%20dels%20estudis')
javascript:%20obrirglossari(22,'Durada%20mitjana%20dels%20estudis')
javascript:%20obrirglossari(46,'Taxa%20d&#39;ocupaci&#243;')
javascript:%20obrirglossari(47,'Taxa%20d&#39;adequaci&#243; de la feina als estudis')
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Cap titulació 
universitària  

44,44  44,44  44,44  44,44  - 

Titulació específica  0  0  0  0  - 

Titulació 
universitària  

55,56  55,56  55,56  55,56  - 

 
 

Valoracions 

Valoració de l'entrada 
L’interès que ha despertat el grau de criminologia es manté al cap d’aquests quatre anys, la 
qual cosa vol dir que els estudis de criminologia han aconseguit un gran interès social, aspecte 
que es valora de forma molt positiva. El nombre de places ofertes de nou accés (60) continua 

sent clarament adequat a la demanda i a les condicions generals en les quals es pot 
desenvolupar aquest estudi. En aquest sentit, el nombre de matriculats de nou accés superen 
el límit de places ofertes i les característiques dels alumnes matriculats a primer curs 
continuen ajustant-se a les de l’estudi, amb un únic grup en horari de matí i amb una forta 
exigència de presencialitat. Continuem, per tant, amb considerable nombre d'alumnes que 
volen estudiar criminologia com a primera opció i ho volen fer a la nostra Facultat. El fet que 
aquesta primera elecció hagi experimentat una certa reducció cal posar-lo en relació, d'una 

banda amb la situació de crisi, on molts estudiants cerquen titulacions amb sortides 
professionals més definides i tradicionals, i d'una altra una contracció de l'oferta d'ocupació a 
les administracions públiques (cossos policials etc.) que absorbeix una gran part dels graduats 

que cursen aquesta titulació. Aquesta tendència s'observa de manera generalitzada a la 
majoria d'universitats de l'Estat. 
 
Pel que fa a l’entrada, de les dades obtingudes no es desprenen elements negatius. Com es 

reflexa en els indicador de la Generalitat, els nostres indicadors son semblants a la resta 
d’estudis de Criminologia. Volem destacar que la procedència de l’alumnat reafirma la funció 
territorial que, aquesta titulació i la UdG, compleix. De tota manera cal vigilar l’evolució 
d’aquestes xifres per tal de veure si aquesta situació favorable canvia amb el transcurs del 
temps. 
 

 Valoració de l'estada
 
Es valorar de forma positiva el fet que el 64,96% de la docència sigui impartida per doctors. 
També hem de valorar molt positivament els esforços dirigits a que part de la docència sigui 

impartida per professorat estranger amb una gran trajectòria acadèmica, fent servir la llengua 
anglesa. Amb tot, un aspecte millorable fa referència a la plantilla de professors que en 

l’actualitat no arriba al 50% de professorat amb condicions d'estabilitat. 
 
En relació als mètodes docents es valora positivament la incorporació per la major part del 
professorat, que es va incorporant amb el desplegament de l’estudi, de les dinàmiques pròpies 
del que anomenem model de Bolonya i, cada vegada més, es van introduint activitats i 
tècniques d'avaluació més adients a les competències i habilitats que es pretenen assolir per 
part de l’alumnat. Malgrat tot, considerem que continua sent una necessitat dels estudis de 

criminologia el poder treballar determinades competències i habilitats en grups més reduïts.  
 
Es valora positivament la taxa de rendiment que es manté amb uns indicadors superior als dels 
altres estudis de la Facultat i semblants als de la resta d'estudis de criminologia. De totes 
formes, es manté per part de la coordinació de l’estudi el procés d'avaluació amb la participació 
de l’alumnat i del professorat implicat, per tal d'analitzar la situació, detectar possibles 

problemes, com la davallada de la taxa d'accessos al campus virtual i perfilar accions de 

millora.  
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Com a novetat, aquest curs comencen les pràctiques externes. Hem de valorar molt 

positivament l’acceptació en l’entorn social dels alumnes en pràctiques de criminologia. Tant en 
l’àmbit institucional com en el social hem trobat sense masses dificultats els espais adients de 
treball i col•laboració dels alumnes de criminologia. La qual cosa ens reafirma en la convicció de 
l’existència de la necessitat d'aquests professionals a la nostra societat i de la gran acceptació 
de professionals amb les capacitats i habilitats que estem formant. Això s’ha reflectit en un 
nombre suficient de places que garanteix a tot l’alumnat una plaça de pràctiques. 
 

Finalment, és igualment valorat com a positiu l’índex general de satisfacció de l’alumnat que és 
força elevat i semblant a altres estudis de la Universitat. Tot i això, cal dir que les enquestes 
revelen un cert grau d'insatisfacció pel que fa a les facilitats que dona la Facultat per a 
l'aprenentatge de l'anglès. Igualment satisfactòries són les taxes d'intenció de repetició dels 
estudis (94,12%) com la d'intenció de repetir Universitat (88,89%). 
 

Pel que fa a la taxa d'abandonament, és molt semblant a la de la resta d'universitats catalanes. 
Tot i així projectem prendre certes mesures per a mirar de millorar aquest indicador. Aquestes 

mesures es relacionen a l'apartat dedicat a les propostes de millora. 
 

 Valoració de la sortida 

Atès que el curs 2011-2012 ha estat el tercer curs d’implantació del Grau, encara no tenim 
dades de referència per a valorar la sortida del Grau. 
 

 Propostes de millora 

En primer lloc, continuar amb el seguiment sobre les dades d'entrada per veure si es 
mantenen les xifres positives que fins ara tenim al grau de criminologia. 

En segon lloc, fer un esforç per tal de consolidar la plantilla de professorat de criminologia, 

incorporant algun professor catedràtic i formant professorat en criminologia.  

En tercer lloc, hem de seguir treballant per tal de garantir el treballs en grups petits en certes 
activitats ja que en alguns àmbits és pràcticament impossible treballar amb grups més 

nombrosos. 

En quart lloc, hem de fer un seguiment acurat del desenvolupament de les pràctiques que ens 
permetrà conèixer si el professional que formen té les capacitats i habilitats que necessita per 
desenvolupar la seva professió i que té el grau d'acceptació que sembla tenir. 
 
Finalment, cal posar en marxa el Pla d'Acció Tutorial per al conjunt de la Facultat de Dret, que 
permetrà un acompanyament de l’alumnat, a l’hora que un reforçament de les competències 

de caràcter transversal vinculades amb la capacitat d'aprenentatge autònom dels estudiants. 
Aquest pla tutorial està previst que s'implanti durant el segon semestre del present curs 2012-
13. Els mesos passats hem acabat de confegir-lo i redactar-lo amb participació dels diferents 
agents de la Facultat. 

 
Tenim previst també elaborar un vídeo explicatiu d'aquesta titulació i de la resta d'estudis de 

la Facultat per tal d'informar als estudiants abans de matricular-se en què consisteixen els 
estudis, a quines sortides professionals donen accés etc. 

 

 Composició CQU i aprovació 
Composició CQU: 
Degà: Guillem Ormazabal 

Coordinadora de qualitat: Anna M. Pla 
Professora: Mariona Illamola 
Representant dels estudiants: Aida Quesada (no assisteix) 
Representant del PAS: Lluïsa Martínez 
Agent extern: Sr. Josep M. Casadevall 
PAS del GPA: Pilar del Acebo 
 

Aprovat per la comissió de qualitat de la unitat: 11 de desembre de 2012. 
 
Aprovat per la Comissió de Govern 5/2012, de 17 de desembre 


