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IV Jornades d’Orientació Professional i Inserció Laboral del Grau en 

Criminologia i Seguretat 

I ara què? 

Organitza: 

- Vicedeganat de Criminologia i Seguretat 

- Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) 

 

Col·labora:  

- Il·lustre Col·legi Oficial de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana 

 

Dia: 26 de febrer de 2019 

Lloc: Saló d’actes (JAAS04CC) de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Durada 12 hores. Reconegudes amb 0,5 crèdits ECTS de lliure configuració. 

Inscripció gratuïta, limitada a l’aforament de la sala. Prioritat per als i les alumnes de tercer i 

quart curs. Obert a col·legiats. 

Objectius de les jornades: 

• Donar a conèixer les possibles eixides professionals a l’estudiantat i futurs diplomats i 

diplomades en Criminologia. 

• El Col·legi Oficial de Criminologia, funcions i serveis al col·legiat. 
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• L’accés a la criminologia  pública i altres possibles vies d’inserció laboral.  

• Què pot fer l’OIPEP per la inserció professional dels estudiants i estudiantes de 

Criminologia. 

• Les xarxes socials i professionals com a motor de cerca d’ocupació. 

 

PROGRAMA 

 

10:00 h Inauguració 

José Luis Blasco Díaz. Degà de la Facultat.  

Cristina Guisasola Lerma. Vicedegana del Grau en Criminologia i Seguretat. 

 

De 10:15 h a 12 h Taula redona: “Eixides professionals en l’àmbit de la criminologia” 

Objectiu: Definir les principals característiques de l’exercici de la professió i les tendències i 

reptes de futur. 

Arantxa Hernáez Hernando: “Superar les barreres en la inserció laboral i criminològica”. 

Vicepresidenta del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Màster en Criminologia i Delinqüència 

Juvenil. Insertora laboral del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia 

de Catalunya”. 

Santiago Leganés Gómez: “La inserció dels criminòlegs a l’Administració penitenciària”. 
Doctor en Dret i Llicenciat en Criminologia. Jurista Criminòleg d’Institucions Penitenciàries. 

Porfessor Associat Universitat de València. 

Esteban Morelle: “Adaptació de la investigació criminológica en el Antropoceno: la reinvenció 
del criminòleg en la recerca d’ocupació” 
GreenCriminologist, investigador predoctoral en Dret ambiental en la Universitat d’Alacant i 
Investigador col·laborador de la Universitat de les Illes Balears. 

Modera:. Cristina Guisasola Lerma. Vicedegana del Grau en Criminologia i Seguretat. 

De 12 h a 12:30 h Pausa 

De 12:00 h a 14 h Taula redona: “Competències i eixides professionals de l’àmbit de la 

seguretat” 

Objectiu: Definir les principals característiques de l’exercici de la professió i les tendències 

Manuel Rodríguez Herrera: “El paper de la criminologia en la seguretat local: principals reptes 
de futur” 
Inspector de la Policia Local de Castelló. Professor Associat UJI i Professor col·laborador del 

IVASPE. 

Raquel Martín Pozuelo: “Altres eixides professionals: investigació, docència i col·laboració a 
l’àmbit policial” 
Vicedegana del Col·legi de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana. Graduada en Criminologia i 

Seguretat per la Universitat Jaume I. Màster Universitari en Tecnologies Geoespacials i 

Doctoranda en Dret, branca Criminologia. 
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Ramiro Capilla Escrig: “La carrera professional en la Policia Nacional. Accés i especialitats” 
Inspector de la Brigada de la Policia Científica de Castelló. Policia Nacional 

Modera: Idoia Olloquiegui. Coordinadora de pràctiques del Grau en Criminologia i Seguretat 

 

De 16 h a 18 h Taller de tècniques d’inserció laboral criminològica 

Objectiu: Capacitar al o la participant perquè aprenga a gestionar aspectes relacionats amb la 

cerca en l’àmbit jurídic-social i criminològic amb l’assimilació d’eines per a poder dur a terme 

una cerca activa d’ocupació. 

Arantxa Hernáez. Tècnica social especialitzada en inserció sociolaboral. Coordinadora de 

l’Observatori d’Inserció Professional de Criminòlegs de Catalunya. 

 

18:00 h Cloenda de les Jornades 

 

Inscripció: preinscripcio.uji.es 

 

about:blank

