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La Junta d'Escola és el màxim òrgan
de govern d'aquesta escola. S’hi
decideixen temes tant important com el
nou projecte docent, el canvi d'edifici,
mocions de censura de directors, canvi
de plans d'estudi... doncs en aquest
espai tant els estudiants, com professors
i personal d'administració i serveis hi
tenim veu i vot; es per això que has de
votar als teus representants.

La JE està formada pel director/a, el
secretari/a, els subdirectors/es, 78 pro-
fessors/es funcionaris doctors, 27 pro-
fessors/es docents i investigadors no
funcionari o no doctor , 13 membres del
personal d'administració i serveis i 33
estudiants/es. 

La JE té diverses comissions que
s’ocupen de diferents temes. 

La Comissió Permanent és reuneix
un cop al més i després de la Junta és el
màxim òrgan de representació.

La Comissió d'Avaluació
Acadèmica és l'òrgan encarregat de
vetllar per la qualitat dels ensenyaments
impartits a l'Escola i d'avaluar l'activitat
docent dels departaments i la tasca
docent del professorat.

La Comissió Acadèmica és l'òrgan
consultiu que debat tots aquells temes
relacionats amb la vida acadèmica de
l'escola . 

La Comissió d'Avaluació Curricular
està formada per professors i estudiants
on s'intenta trobar un equilibri entre la
normativa acadèmica i el cas particular
de cada estudiant. D'aquesta manera, la
comissió d'avaluació curricular permet
avaluar l'estudiant més enllà d'una

assignatura en concret.
També existeixen altres comissions,

com Comissió Cultural, Comissió
Econòmica, Comissió de Biblioteques,
Comissió d'Intercanvis, beques i ajuts.

El proper 22 de desembre de 2005 (el
22-D, per fer-ho més mediàtic) se cele-
braran eleccions per renovar la Junta
d'Escola. Si esteu interessats en formar
part de la JE podeu presentar la vostra
candidatura a delegació fins el diven-
dres 2 de desembre o a secretaria
acadèmica abans del dia 5 de desem-
bre. 

Els estudiants som el 22% de la JE, i
els que surtin elegits seran els teus rep-
resentants durant un any. Votar, doncs,
és el nostre dret, i el nostre deure. 

Que sigui el nostre dret i deure , però,
r no treu que també hauria de ser el dret
i el deure de qui posa la data de les elec-
cions afavorir tot el possible la partici-
pació...mirant les dates és obvi que això
no és així. Si algú proposés fer eleccions
al un consell de departament el 31 de
juliol seria pres en broma. S'accepta,
però, que les eleccions es facin a 22 de
desembre, quan els estudiants estan
gairebé d'exàmens, entregant treballs, i
molts ja no anant a classe perquè estu-
dien.

Les darreres eleccions a junta, ara fa
dos anys, es van fer 2 dies abans de par-
cials.

És fàcil, així, criticar que els que surten
elegits no són representatius. També
és fàcil, llavors, no prendre's en serio
aquest crítica. 
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Anys abans de la seva implantació
definitiva, Bolònia haurà aconseguit que
n'acabem tots empatxats...a poc a poc,
però, es va avançant, es va concretant,
i es comença a veure una mica de llum
en allò que fa uns anys era foscor abso-
luta. De les vagues idees d'homogen-
ització, espai europeu i un munt de
paraules llunyanes i intangibles, a poc a
poc anem concretant en una estruc-
tura d'estudis, unes titulacions, un pla
d'estudis...

Durant molt de temps l'únic cert sobre
Bolònia era que no hi havia res de cert,
especialment pel que fa a l'enginyeria
industrial, amb sectors que defensaven
a ultrança que l'estructura de la carrera
s'hauria de mantenir igual (5 anys),
altres a favor del 3+2 (als 3 anys tens
grau, que ja et permetria treballar en
certs àmbits, i amb 2 anys tens el post-
grau), i altres que defensaven 4 anys
(tant el que és ara la carrera tècnica com
la superior)....
I l'escola què defensa? 

L'ETSEIB no s'ha posicionat mai
com a escola. La delegació d'estudiants,
i diversos professors porten molt de
temps demanant que es tracti aquest
tema (per exemple, mirant actes de la

Comissió Permanent (CP) es veu com el
5 d'abril del 2003  es va demanar que es
fes una CP exclusiva per tractat el tema,
el 7 de maig del mateix any es va dir que
es faria una comissió, que no s'ha fet,
per tractar el tema, etc). La Junta
d'Escola 26 de febrer del 2004 va acor-
dar que s'iniciaria un projecte docent, en
què un dels seus grups era bolònia. El
grup de bolònia no s'ha reunit.
Ja comença a ser tard per un debat que
fa tant de temps que es promet. Si la car-
rera ha de continuar sent com és (5 anys
íntegres) o s'ha de canviar/adaptar hau-
ria de ser una decisió de tota la comu-
nitat de l'escola. Delegació no s'ha posi-
cionat mai a favor d'una estructura d'es-
tudis de 5 anys, ni de 3+2, ni de 4+1 ni
de 6-1. La delegació simplement ha
qüestionat que l'actual estructura sigui
immillorable i perfecta. Potser sí, que és
la millor. Però també pot ser que no. En
tot cas, el que cal és que sigui la pròpia
escola qui ho debati i decideixi. Demanar
que es debati un tema de tanta
trascendència no tansols no sembla que
hagi de tenir res d'immoral, sinó que
sembla obvi....però, a jutjar pel fet que
mai no se n'ha parlat, deu ser que no ho
és tant.  



Tot i que la LOU li va treure pes, el
claustre és el màxim òrgan executiu a
nivell de la UPC, i tots els estaments hi
són representats (vindria a ser com la
nostra junta de l'escola però a nivell de
tota la UPC).

S’hi debaten temes tant importants
com la nova normativa acadèmica (la
dels compensables), els reglaments de
l'escoles, els estatuts de la UPC... 

Els estudiants que pertanyen al
Claustre tenen com a punt de trobada i
discussió el Consell de l'Estudiantat
(que, per seguir amb les analogies
locals, vindria a ser la delegació d’estu-
diants a nivell de tota la universitat) que
té la seva seu al Campus Nord.

El proper 16 de desembre de 2005
es celebren eleccions per renovar les
vacants d'estudiants al Claustre
(estigueu atents per saber on). Si estàs
interessat i vols formar part del Claustre
presenta la teva candidatura abans de
l'1 de desembre a delegació o a secre-
taria acadèmica.

Si vols que els estudiants tinguem
alguna cosa  a dir: VOTA

[SabiEsQUè?]
Sabies que coincideixen els

exàmens finals de geometria i

materials? Si és el teu cas i no

saps què fer, passa per dele-

gació

Sabies que el dijous 1 dedesembre a les 12:15 hi ha unasessió informativa a l’aulacapella de relacions interna -cionals?

Recordes que hi ha un servei de

queixes de la delegació al plafó

davant del pati dels monos? SI

ens vols fer arribar la teva

queixa, també ens la pots fer

arribar via web o per mail. 

Recordes que hi ha unamàquina de cafè a la planta10? El cafè hi costa 0.35€

Sabies que a la Junta d’Escola

del 10 de  novembre es va

aprovar el reglament de

l’ETSEIB?

Que a l'escola no se'n parli, però, no
vol dir que no s'avanci. 

Per començar, la UPC ja té un model
d'estudis pensat:4+2=5. Què vol dir
això? Per als estudiants de la UPC els
estudis de grau seran de 4 anys, i a par-
tir d'aquí només caldrà 1 any més per
tenir el postgrau (4+1=5). Si ve algú de
fora amb un títol de grau sota el braç (a
molts llocs de la resta d'Europa els graus
seran de 3 anys) aquest algú haurà de
cursar 2 anys per tenir el postgrau. 

I si algú de la UPC vol anar fora a cur-
sar el postgrau la UPC li permetrà fer-ho
als 3 anys -mitjançant convenis amb
altres universitats, títol propi als 3 anys,
etc- de manera que els estudiants d'aquí
no es vegin discriminats en veure's oblig-
ats a fer 4+2 anys de carrera. Una crítica
a aquest model és
que la UPC serà
singular, i que l'ho-
mologació amb
altres universitats
europees no serà
automàtica.

La UPC també
ha aprovat una
proposta de pro-
grames oficials
de postgrau , i
està pendent que
ho aprovi el DURSI
( D e p a r t a m e n t
d ' U n i v e r s i t a t s ,
Recerca i Societat
de la Informació).
(si els  voleu consultar, aneu a la
www.delegacio.org...sinó avui, demà
mateix hi trobareu el link) Entre ells n'hi

ha que han sortit des de la nostra esco-
la. A la Comissió Permanent del juliol 05
es va presentar la proposta de postgraus
per l'escola......quin procés s'havia
seguit? Qui havia decidit quin procés es
seguiria? Qui havia decidit quins es pro-
posarien....????

Aquest divendres hi ha convocada una
Comissió Acadèmica, en què un dels
punts de l'ordre del dia són els crèdits
ECTS. No sabem de què es parlarà, de
moment no ens ha arribat la informa-
ció...Si mireu la guia docent veureu que
les assignatures s'hi indica els crèdits
actuals i els ECTS. El factor corrector és
entre 1,2 i 1,3...i el canvi de filosofia que
havien de suposar els crèdits ECTS?

El procés de Bolònia en què estem
immersos és, sens dubte, el que decidirà

el futur de la
titulació; depe-
nent de com s'a-
cabi concretant
aquest tema la
carrera serà
una o altra
cosa, més fàcil
o més difícil,
amb més facili-
tats per
moure'ns per
Europa o amb
menys, contin-
uarà o desa-
pareixerà....

La comunitat
de l'ETSEIB,

però, sembla que seguirà assabentant-
se'n per la premsa.

fullonero: dit d’aquell que no vota

Eleccions a Claustre

Sabies que s’està fent el posa-t’hi fulles? Actualment s’estàmaquetant....si vols fer
dibuixos, seran benvinguts. 

RECORDA

16 de desembre

eleccions a claustre

22 de desembre 

eleccions Junta d’Escola 

aula capella


