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Són les eleccions segons la qual
s'escull el menú de la setmana. No,
en serio. S'escull el que serà direc-
tor els propers 3 anys...

Quan?
Seran el proper dijous 19 de

maig, a la sala d'actes, de 10h a 18h
Qui? 
Els únics candidats són Ferran

Puerta i Vot-en-Blanc

T'afecta? Jutja-ho tu mateix/a
En els propers 3 anys

començaran les obres per al nou
edifici. 

-Les obres són imminents.
No hi ha, però, un plànning clar de
com es farà perquè les més de 4000
persones que vivim a l'escola hi
poguem continuar venint. 

-No se sap d'on es treuran
tots els diners. (el “ja arribaran”
sembla que convenç...)

-No se sap què passarà amb
l'edifici H. Sembla ser que a partir
de la 5a planta es quedarà buit(!!?!)

-Els nous edificis seran
bonics (o no), seran moderns (o no),
però, en tot cas, seran continuïstes.
Ens enfrontem als propers 25 anys
de l'escola (no es una reformeta de
res, són LES obres) amb una visió
de passat i de present molt més que
no pas de futur. 

Els propers 3 anys, seran clau
en el procés de Bolònia (altrament
dit Espai Europeu d'Educació
Superior, en el qual es pretén
unificar el sistema universitari supe-
rior a nivell europeu). 

Actualment s'està elaborant
(ministeris, comissions, rectors) el
catàleg de titulacions (un llistat amb
les titulacions universitàries que exi-
stiran en un futur).  Algunes desa-
pareixeran, canviaran algunes que
hi ha ara...Sembla ser que filologia
catalana i humanitats desapareixen.
I hi ha rumors que diuen que
l'Enginyeria Industrial superior
desapareix, a favor d'una enginye-
ria de 4 anys, semblant al model de
l'enginyeria tècnica que hi ha ara.  

-En els últims 3 anys no s'ha trac-
tat el tema amb la comunitat de
l'escola, tot i que el director, a títol
personal, però sent director de
l'escola, ha fet diverses declara-
cions públiques pronunciant-se
sobre el tema.

-Seguirem els propers 3
anys veient com a tot l'estat les
coses van avançant sense que nos-
altres en parlem? 

Aquests són només 2 exemples
de perquè t'afecten les eleccions a
director. La resta...compensables,
alfes, tutors de primer...ja les saps,
oi?

Informa't i vota!

Assemblea informativa dimarts
17 a les 12h a la Delegació. 

Si no pots venir, vine dimarts 17 a
les 14h a Delegació.

La Delegació d'estudiants opina....

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
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Després de 3 anys de treballar
amb l'actual director, Ferran Puerta, i
el seu equip directiu, després de 3
anys d'intentar tirar projectes enda-
vant,des de la delegació  d'estu-
diants volem fer balanç d'aquest
mandat. 

Si hem trobat a faltar alguna cosa
en els darrers anys ha estat el diàleg.
Conta la llegenda (i la gent que ho va
viure) que una vegada l'actual direc-
tor va dir que els estudiants no som
ningú per avaluar els professors. No
ens extendrem en l'absurditat d'a-
questa afirmació, que cau pel seu
propi pes (si els estudiants no són
ningú per avaluar la docència del
professorat, el professorat és algú
per avaluar els coneixements de l'es-
tudiant? Podríem arribar a nivells
d'absurditat bastants elevats). 

Això, que podria semblar anecdò-
tic, resumeix bastant bé l'esperit amb
el que ens hem trobat els estudiants
que treballem pel model d'escola que
volem. No només els estudiants,
però, ho hem viscut així. Hi ha hagut
casos en què tota la comunitat de
l'escola ha vist com la seva opinió
era deixada de banda. 

Comencem pel principi, i intenta-
rem acabar pel final. 

Compensables. És cert que el
director va defensar la continuïtat de
les comissions d'avaluació curricular.
Ell ja de bon principi creia que havien
de continuar. Però què passarà quan
hi hagi una cosa així de grossa però
que a ell no li sembli bé? El que
necessitem és tenir la tranquil·litat de
saber que, com a mínim, ens escol-
tarà. A nosaltres, l'estudiantat.
I al professorat. I al Personal
d'Administració i Serveis. I a la Junta
d'Escola. 

Fa temps, molt temps (una mica
abans que s'inventés el codi binari),
es va començar a parlar del mal estat
de l'edifici on estem. D'allà va sortir
la possibilitat d'anar a un nou cam-
pus, o de remodelar i construir nous
edificis allà on estem. Fa 4 anys la
Junta d'Escola, JE pels amics  (el
parlament de l'ETSEIB, per enten-
dre'ns) es va posicionar, en una
votació molt ajustada, a favor de
marxar cap a diagonal mar (en uns
terrenys regalats, amb molta pasta

Què són les eleccions a director/a?

un fantasma recorre l’escola: el fantasma del vot en blanc



que posava la Diputació....). Aquí
entra el nostre dire en joc. Hi va
haver eleccions. Primer a rector.
Després a director. Els dos a favor
que l'ETSEIB es quedés on està. El
següent que es va presentar a la JE
va ser un pla funcional (una distribu-
ció dels espais i de necessitats per
als nous edificis) per quedar-se a
"diagonal 647". I la decisió de la JE
de fer els passos necessaris per anar
a diagonal mar? Ara estem aquí,
pendents que ens deixin construir
més en aquesta parcel·leta, sense
els diners que oferia la diputació, i
sense saber si en tindrem prous per
acabar les obres, que a més haurem
de patir mentre vivim aquí. 

Primer. Aquell any en què t'en-
senyen coses que aprens però que
no et pregunten a l'examen, que
suspens (càlculs, àlgebra...). Va
sortir una proposta de l'equip directiu
de fer uns grups, "los elegidos", amb
més professors i menys estudiants.
Ens hi vam oposar, en primer lloc
perquè en una fase selectiva on
quasi compta més quanta gent ha
aprovat que no pas si tu aproves o
no, donar més facilitats a un grup ens
semblava injust. Però és que, a més,
dèiem, i diem, que mentre a l'examen
no et preguntin el que t'ensenyen a
classe, la cosa no té solució. El pro-
jecte es va tirar endavant. El projecte
va fracassar. Es va veure que ni amb
menys estudiants per professor la
cosa millorava. Seguim sent un dels
centres de la UPC on aprova menys
gent el primer any. I? Què se n'ha fet
dels resultats? De les conclusions

d'aquella prova pilot? Res.

El reglament de l'escola és el
que regula el funcionament de l'es-
cola. El primer quadrimestre d'a-
quest curs es va estar elaborant el
nou. Hi va haver molts punts de dis-

cussió. Un va ser el percentatge de
cada estament (professorat, estu-
diants....)a la JE. Ara els estudiants
som el 22% de la Junta d'Escola, el
percentatge més baix de la UPC des-
prés de matemàtiques.

By the face: dit d'allò que es fa
per la cara. A una JE que es va
celebrar al febrer es va aprovar el
reglament, provisionalment, perquè
havia de passar per l'assessoria
jurídica i aquestes coses...aquesta
coses van proposar fer alguns canvis
de forma, que no de fons. L'equip
directiu, sense consultar-ho amb
ningú, va fer les modificacions. De
totes les que es varen fer by the face,

la més espectacular era la d'un punt
que havia estat molt discutit prèvia-
ment i que tenia a veure amb la
representació dels estudiants en els
òrgans de govern. El canvi ens
donava pel...no siguem grollers!!! 

Les alfes són uns paràmetre de
rendiment, crèdits aprovats entre
crèdits matriculats. Va canviar la
normativa a nivell de tota la UPC. A
l'escola es va fer una normativa
adaptada. Segons aquesta normati-
va al cap de 2 alfes inferiors a 0,5 (2
vegades consecutives d'aprovar
menys de la meitat dels crèdits
matriculats) se t'assignava un tutor,
que tenia una opinió vinculant sobre
de què et matriculaves. Si treies més
d'una alfa en els següents 2 anys
se't feia fora. Vam tardar unes quan-
tes permanents, alguns fulloneros, i
molts escrits per evitar que això no
s'aprovés. 

I tantes coses més que no caben
ni en aquest, ni en 100 fullone-
ros...Bé, potser en 100 sí, però en 99
no. 

El vot en blanc és la
nostra opció després
d'aquests 3 anys. 

La Delegació
d’Estudiants votarà
en blanc. 

[SabiEsQUè?]

són fets:
::la web de l’escola va

costar 2.000.000 de pessetes. 

::la web de l’escola és una porqueria.

:: la varen fer els mateixos que van edi-

tar el llibre del 150è aniversari

::hi havia propostes més econòmiques,

que vista la qualitat final del que tenim,

no sabem perquè es varen desestimar

aquestes són les primeres
eleccions a director amb
SUFRAGI UNIVERSAL.
TU, tens dret a votar.

VOTA!

l’actual director opina que els estu-diants no són ningú per avaluar ladocència dels professors. NO HI ESTEM D’ACORD!

estudiants de l’etseib: unim-nos

els professors emèrits no poden

exercir càrrecs acadèmics

A ARQUITECTURA HA GUANYATEL VOT EN BLANC DAVANT DEL’ÚNIC CANDIDAT A DIRECTOR.

DIMARTS 17  a les  12 i  a

les  14 a  Delegació :

ASSEMBLEES INFORMA-

TIVES E L E C C I O N S  a

DIRECTOR

DIJOUS 19 ELECCIONS.

NOSALTRES JA HO TENIM

BLANC, I TU?


