
Segona quinzena del mes d’octubre de l’any 1 a.e.C.(abans de l’extinció dels compensables)

Delegació d’Estudiants.ETSEIB. Edifici  H, 1º. 

L'actual equip rectoral té previst canviar la Normativa Acadèmica de la UPC. 

Les seves propostes
1. Que desapareguin els compensables i les comissions d'avaluació curricular
2. Dret a un segon examen només si tens més d'un 3,5, sense dret a assistir a 
classes (si vols docència, l'hauràs de pagar)
3. Aquesta segona convocatòria es farà al mateix temps que les convocatòries 
ordinàries (febrer o juny).
4. Posar un límit de 6 convocatòries

Les nostres propostes
1. Que hi segueixi havent un òrgan per sobre del professorat capaç d'avaluar 
casos excepcionals (Comissions d'Avaluació Curricular)
2. Segona convocatòria independentment de la nota obtinguda a la primera
3. Segona convocatòria no coincident amb els períodes d'exàmens ordinaris
4.  Que no hi hagi límit de convocatòries
5.  Deixar marge de maniobra a les escoles per regular el període d'exàmens de 
la segona convocatòria i les competències de les comissions d'avaluació curricu
lar

Si vols fer escoltar les nostres propostes, firma

RESUM  DE L'EXPLICACIÓ DEL VICERECTOR SOBRE LA
NOVA NORMATIVA D'AVALUACIÓ ACADÈMICA

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell

FULLONERO: Dit d’aquell que no passa per l’aro.P A S S A  E L  F U L L  !
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L'últim número va demostrar que el
Fullonero Power triomfa. I monta pollo! Qui
no hi estigui d'acord que li pregunti al
vicerector Miró, que ho va poder compro-
var dijous dia 14 en la seva pròpia pell (de
gallina). La 2.1 es va fer petita per a les
prop de 500 persones que treien foc pels
queixals i volien venjança. 

Anem al gra. Segons el vicerector, tot
va començar a Bolonya, on es va acordar
unificar els estudis universitaris de tot
Europa. Com a conseqüència d'això la llei
universitària espanyola només inclou dues
possibles qualificacions: aprovat o suspès,
sense deixar lloc a cap excepció com era
fins ara la "d'apte per compensació". Això
començarà a ser vàlid a partir del setembre
vinent. De totes maneres, encara hi haurà
una avaluació curricular extraordinària el
curs vinent 2005-2006.

O sigui que no cal alarmar-se. COM
QUE NO??? Pots compensar sempre i
quan es tanquin els blocs curriculars abans
del juny del 2006, que per als que van
començar 1r l’any passat o enguany va per
cicles, i per als altres van per cursos. Això
ens ho han de confirmar el dijous els caps
d’estudis. Però després què???? La gran
solució que proposa el rectorat és donar
una convocatòria extra gratuïta per a aque-
lls que hagin tret una nota superior al 3.5.
Oh! I quan es faria aquesta convocatòria

extraordinària? Doncs com sempre, el
Gener o el Juny. Per tant, si suspens una
assignatura podràs fer un altre examen
gratuït durant el següent període d'exà-
mens, conjuntament amb els altres 8 exà-
mens que et toquin per curs. O sigui, el
mateix que fins ara però sense els miracu-
losos compensables.

Però per tal que l'Escola no es saturi de
gent que està fent el projecte final de car-
rera i Mecànica II a la vegada, la UPC
posarà un límit de 6 matrícules per cada
assignatura. Tenint en compte que desa-
pareixen les comissions d'avaluació curric-
ular, podria passar que algú que estigui a
punt d'acabar la carrera el facin fora
perquè ha esgotat les 6 convocatòries que
tenia per aprobar Electromagnetisme. 

També hi ha els casos específics dels
becaris, que prou putes les passen com
perquè ara se'ls compliqui encara més.
Segons la proposta del vicerector, si algú
aprova una assignatura a la segona con-
vocatòria, és a dir al gener, com que dem-
ana la beca al’octubre aquesta assignatura
li constaria com a suspesa, cosa que
podria fer que se li denegués la beca.

En fi Pilarí. Si no ens mobilitzem ara, ens
donaran pel sac l'any que vé, o com a molt,
d'aquí a dos anys. Així que....A les barri-
cades!!!
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A LES BARRICADES!!!
Davant d'aquesta TRAYÈDIA
MAJÚSCULA, de nom NAG (Normativa
Acadèmica General) que s'acosta a
ritme d'huracà des del rectorat de la
UPC, què podem fer?
Hi ha una opció fàcil, però francament
estúpida, consistent en amagar el cap
sota l'ala i fer veure que no passa res. O,
el que és el mateix, esperar que els
altres es moguin per tu. Perquè sí que
passa, i si s'arriba a implantar la propos-
ta del vicerrector de ben segur tindràs
mooolts anys (els que et passaràs en
aquesta santa escola) per recordar
aquell moment en què vas tenir alguna
cosa a fer i en vas deixar perdre l'opor
tunitat. 

L'opció de fer alguna cosa, doncs, no
només és l'opció més intel·ligent: és 
l'única. 

1. En primer lloc, firma. Totes les dele-
gacions de la UPC estan recollint firmes
perquè es vegi que les propostes que se
li van fer a la reunió de dijous passat
tenen un ampli recolzament. Aquest
dijous s'enviaran al Consell d'Estudiants,
que les portaran al registre de la UPC i
divendres les enviaran al vicerrector
amb còpia al rector. Passa per delegació
fins dijous al migdia, o firma quan ens
vegis pel passadís, en alguna de les 
taules que posarem.

2. VINE EL DIJOUS 21 A LES 13.15 A
L’AULA 2.1. Allà els caps d'estudis, la
Núria Pla i el Rafael Ruiz, i, esperem, el
director, ens explicaran la seva visió de
la proposta de NAG, així com les
mesures que està prenent l'escola. 

3. Si les modificacions que proposem no
s'han incorporat de cap manera a la
NAG, ESTIGUES PREPARAT PER
TOT: vagues, tancades, manifestacions
fins el rectorat, barricades davant el
Consell Social on s'ha d'aprovar, ocu-
pació del rectorat...farem qualsevol
cosa, que quedi clar, QUALSEVOL
COSA, menys acceptar aquesta 
presa de pèl. 

De moment, què està fent l'Escola? 
Poc, molt poc. De fet, aquest tema s'està
tractant al Projecte Docent, inicialment
amb la intenció de fer una proposta
abans que s'aprovés la normativa. Ara
bé, a dia d'avui, dimarts 19 d'octubre, el
grup que tracta el tema només s'ha
reunit una vegada. Tenint en compte que
a finals d'octubre (és a dir, la setmana
que ve) en principi hi haurà el document
definitiu de la NAG, es podria dir que
hem fet tard. Però com deia St. Agustí,
"no atribuyas a la mala fe lo que puedas
atribuir a la incompetencia". Ens
creurem, així doncs, que ha estat un
oblit. Molt bé, però ara a més de
paraules fan falta fets. És per això que
heu de venir tots dijous a les 13:15, a
demanar explicacions d'aquesta manca
de previsió  als caps d'estudis. 

Hi ha algunes exigències irrenuncia-
bles, les que queden recollides en el full
de firmes. Segona convocatòria inde-
pendent de la nota obtinguda en el
primer examen, de cap manera en el
període d'exàmens ordinaris, no límit del
nombre de convocatòries, les comis-
sions d'avaluació curricular no poden
desaparèixer, i s'ha de deixar marge a

les escoles per escollir les dates de la
segona convocatòria, així com les com-
petències de les comissions d'avaluació 
curricular. 
Quan tinguem això, ja podrem començar
a construir, i per construir necessitarem
treballar des de la mateixa Escola: una
avaluació continuada que tregui pes a
l'examen final (i això no vol dir els 3 dies
d'exàmens "continus", eh!), optar per juli-
ol o setembre, definir el marge d'ac-
tuació de les curriculars....i per tot això
caldrà seguir treballant, i caldrà, també,
lluitar perquè els estudiants no passem
del 25% al 19% de representativitat a
l'escola, tal com contempla el nou

A LAS BARRICADAS POR EL TRIUNFO DE LA CONFEDERACIÓN. ALZA LA BANDERA REVOLUCIONARIA QUE DEL TRIUNFO SIN CESAR NOS LLEVA EN POS

reglament de l'ETSEIB que s'està 
elaborant. 
Com veieu, doncs, els fronts de lluita són
diversos, però ho podem i ho hem 
de fer. 

I tot això servirà?
Oi tant. És cert que el rector Josep
Ferrer Llop, exprofessor d'aquesta esco-
la, té un llarg historial de passar-se pel
forro les voluntats democràtiques de
tantes juntes d'escola com ha calgut,
però ja n'hi ha prou. Aquesta vegada li
pararem els peus. Arribarem fins on 
faci falta.


