tardor-hivern 2005:
Tornen els escalfadors
Dilluns al migdia... arribes sobat al bar i et trobes amb la gran trayedia... només
un microones!! Noves realitats es desenvolupen al bar, converses que mai t'haguessis imagina't, tant absurdes com parlar de la salsa dels macarrons i tant
interessants com descobrir que l'altre gent de la uni també té "pasta".
Dijous... acostumat a conèixer gent i compartir microones arribes amb un somriure a la cara però ha arribat la gran catàstrofe, NO hi ha microones!! Llenties
fredes i mandongilles congelades...
Arribat aquest punt la delegació fa memòria... els dos primers microones els
va comprar Delegació, després va demanar a l'escola que en comprés dos més
i finalment aquesta se'n va fer càrrec. Creiem que és l’Escola qui ha de gestionar
els microones, que és per a tot l’estudiantat; és per això que vam parlar amb
Manteniment tant bon punt va passar, en comptes de comprar-los des de
Delegació.
Tot i així si alguna associació està disposada a comprar un microones perquè
el pugui utilitzar tots l’estudiantat, donem el nostre suport incondicional a treballar pel benestar dels estudiants.
Per acabar, una nota d’agraïment al Servei de Manteniment de l’ETSEIB, la
mà invisible que fa que les coses funcionin (o desfuncionin menys)
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d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
Delegació d’Estudiants.ETSEIB. Edifici H, 1º.

www.delegacio.org / fullonero@delegacio.org

More of the same
L'ETSEIB retorna…..un any més,
l'edifici H s'ha omplert de gent que
confia cegament en la solidesa de la
seva estructura ….I un any més els
exàmens de càlcul I no tindran res a
veure amb el que s'ha ensenyat a
classe, la gent seguirà aprovant
Mecànica de Merdis Continus sense
saber de què va, la web de l'escola
seguirà sent una bírria, alguna professors bons ensenyaran alguna cosa, i
molts professors dolents es queixaran
que la gent no va a classe….Lu de
sempre, vaja, amb l'única diferència
que ara ja no tenim el reactor nuclear
que abans habitava la part del darrera
de l'escola i que va ser enderrocat
durant l'estiu.
Per als que heu entrat nous, i us
pregunteu què és aquest full que teniu
entre les mans: El Fullonero.
El Fullonero és escrit per la delegació d'estudiants, pretén ser la veu de
la delegació, una eina per informar, per
criticar, per millorar l'escola…Sortirà
cada … 15 dies? 3 setmanes? No ho

sabem…però ja us n'adonareu.
El fullonero no pretén ser
còmode…de fet, tampoc no pretén ser
incòmode: només vol ser, i serà, un full
de denúncia de tot allò que no funciona a l'escola i que podria funcionar.
Mentrestant, la delegació segueix
estant on sempre: si tens queixes,
dubtes, vols consells, 1ª planta, a l'esquerra, al fons de tot…si vols participar activament en la vida de l'escola,
comissió
permanent,
comissió
acadèmica, Junta d'Escola, o si vols
col·laborar en el Fullonero, el Posa-t'hi
fulles, el Dia per la Música….també
estem allà.
A la web de la delegació hi trobaràs les activitats culturals de cada
setmana, així com exàmens d'anys
anteriors, programació del dia per la
música, programes d'HP, un espai on
posar la teva queixa, horaris de classe,
d'exàmens, fulls d'instàncies, buscaprofessors…
www.delegacio.org
Bon curs i fins molt aviat

FULLONERO: dit d’aquell que que es cola a la cua del microones

curriculo, curriculo...
te la hinco por el...
Últimament molta gent està passant
per Delegació per resoldre els dubtes
sobre els compensables, canvi de normativa, transitori, etc...
Si després de llegir aquest article
encara queden preguntes, no dubtis en
passar per Delegació i els intentarem
resoldre.
Com és la nova normativa??????
Fase selectiva
Passes la fase selectiva si i només si
a)tens totes assignatures aprovades
b)Tens una nota mitjana ponderada
més gran o igual que 5, i la suma de les
diferencials de les qualificacions, N, que
no arriben a 5, sigui com a màxim 1 (és
a dir...pots compensar nou 4.9, o cinc
4,8, o dos 4,5, o un 4....però no pots
compensar dos 4,4...Si a algú li sembla
absurd...)
Si tens una nota mitjana ponderada
superior o igual a 5, t'has presentat a
tots els exàmens, i no compleixes els
requeriments anteriors, pots presentar
una instància a la comissió curricular,
que estudiarà el teu cas.
Això s'aplica a TOTHOM que està
actualment cursant la fase selectiva
(independentment de si és el primer o
segon any)
Fase no selectiva
Passes el bloc curricular si i només
si:
a)tens totes les assignatures
aprovades

b)amb una nota mitjana ponderada
més gran o igual que 5, la suma de les
diferencials de les qualificacions, N, que
no arriben a 5, sigui com a màxim 1
c)tens una nota mitjana ponderada
més gran o igual que 5, un màxim de
dues notes entre 4.0 i 4.9 i totes les altres
notes del bloc curricular aprovades
Si tens una nota mitjana ponderada
superior o igual a 5, t'has presentat a tots
els exàmens, i no compleixes els requeriments anteriors, pots presentar una
instància a la comissió curricular, que
estudiarà el teu cas.
Amb la nova normativa, oju que ja no
podràs compensar el 3.5!!!
Transitori (període de temps en què
conviuen les dues normatives)
Si en un curs vas curricular 2 assignatures, quantes en pots compensar en
l'altre curs del bloc curricular? (Exemple:
vas tancar segon amb l'altra normativa i
en vas compensar dues...quantes en
pots curricular a tercer?)
Les que tens curriculades de segon
(és adir, hi tens un apte per a compensació) passaran a 5 en la propera avaluació curricular, i en podràs compensar
les corresponents a 3er seguint la normativa que ja hem explicat.
Això és igual per al bloc curricular de
4rt i 5è.
Pot semblar que amb la nova normativa curricular, i, per tant, passar de curs
serà més difícil....
Doncs és així

FAQs

(Tot el que cal saber

sobre l’avaluació...o una
part)
Què és l'avaluació curricular?
Avaluar a l'estudiant/a en el seu conjunt.
Què és la comissió d'avaluació curricular?
És una comissió formada per professorat, PAS i representants dels estudiants
en la qual es discuteixen aquells casos
d'estudiants que no tanquen bloc
automàticament . La comissió decideixa
persona pot tancar bloc o no.
Quan es reuneix l'avaluació curricular?
Normalment una o dues setmanes
després que s'acabi el periode d'exàmens.
Què és un bloc curricular?
Els 3 blocs curriculars són: Fase
Selectiva, 2on amb 3er, i finalment 4rt
amb 5è.
Com es calcula la Nota Mitjana
Ponderada (NMP)?
Multiplicant la nota de l'assignatura pel
seu nombre de crèdits. Sumes les notes
de totes les assignatures i ho divideixes
pel nombre de crèdits totals.

???

Fullonero: dit d’aquell a qui li sembla bé aquesta normativa

[SabiEsQUè?]
Sabies que aquest
divendres 14
d’octubre hi ha el dia
per la música? Concerts al park
ing, DJs al
pati dels monos, ce
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a la sala d’actes, ac
tuacions al
hall...
eines
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Sabies que al
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