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Quatre cèntims de Bolònia
El procés de Bolònia s'ensuma, s'escolta, s'en parla, però segurament no es
nota, no provoca il·lusió ni tristesa, no és
palpable encara per la majoria d'estudiants. Doncs la realitat és que aquest
procés, en què hi haurà un canvi profund
en la estructuració de tots els estudis
universitats a nivell europeu, va
avançant i va agafant més forma dia a
dia. Tot i que no és un esdeveniment
inminent, en aquest curs 2005/06 algú ja
haurà notat l'aroma de Bolònia i de ben
segur que cada cop l'anirem sentint més
en els pròxims mesos. En aquest article
s'explicarà cronològicament a grans trets
quins seràn els canvis que haurem
d'afrontar a partir d'ara fins a la
implantació total del procés, al 2010.
1. Els crèdits ECTS
European Credit Transfer System
(Sistema Europeu de Transferència de
Crèdits). Actualment un crèdit, la unitat
de valoració de l'activitat acadèmica,
equival a 10 hores lectives. Els crèdits
ECTS tenen en compte, a més de les
hores lectives, les activitats de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge, és
a dir hores d'estudi, treballs i pràctiques.
Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de
treball. I un curs acadèmic (2
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quadrimestres) equival a 60 crèdits
ECTS. L'objectiu d'aquest canvi en la
manera de valorar l'activitat acadèmica,
no només és intentar il·lustrar de manera
més real el volum de feina de les assignatures, també garanteix la homogeneïtat entre totes les universitats europees
que formen part de l'EEES (Espai
Europeu d'Educació Superior). L'entrada
en vigor dels crèdits ECTS suposarà un
canvi de tendència en la metodologia
docent. Hi haurà una programació de les
assignatures més detallada: temari,
objectius que s'han d'assolir i pla de treball (tant dins com fora de l'aula), s'incentivarà l'activitat de l'estudiant amb
avaluacions
continues,
treballs,
entregues, etc.
El quadrimestre que vé hi haurà diverses
assignatures que duràn a terme una
experiència pilot d'aquesta nova
metodologia. Més avall es mostren
quines són.
2. La nova estructura de les titulacions universitàries
L'estructura actual de primer i segon
cicle desapareix. La reforma del sistema
d'estudis universitaris en el marc de
l'Espai Europeu d'Educació Superior
(EEES) inclou estudis de grau i post-
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grau:
1. Els estudis oficials de grau, equivalen
als actuals estudis de primer i segon
cicles.
2. Els estudis de postgrau inclouen els
títols oficials de màster i de doctorat.
2.1 El màster
Actualment se sap que la UPC impartirà
36 màsters proposats per escoles i
departaments de la universitat i aprovats
pel DURSI, i s'impartiràn a les diferents
escoles i facultats de l'UPC. La llista de
màsters
la
podeu
trobar
a
www.upc.edu/estudis/mastersoficials.
Són de caràcter oficial, és a dir a preus
públics. Això vol dir que els fixarà la
Generalitat de Catalunya dins d'uns
límits establerts per tot l'Estat. La seva
càrrega oscil·la entre els 60 i 120 crèdits
ECTS, i la seva durada és de 1 a 2 anys.
Un cop finalitzat el màster es pot optar
per continuar estudiant fent el doctorat.
Qualsevol persona que tingui una titulació universitària de 1er cicle o de 1er i
2on cicle o bé que tingui el títol de grau
de la nova estructura d'estudis que s'implantarà, podrà accedir als màsters.
Depenent de la seva procedència el
màster serà de dos anys (el primer any
per assolir els coneixements necessaris)
o bé d'un any. Per aquells que estiguin

cursant estudis de 1er i 2on cicle i no els
tinguin finalitzats i vulguin accedir a un
màster, hauràn d'haver superat tres anys
d'estudi i un mínim de 180 crèdits ECTS
dels plans d'estudi actuals.
2.2 El grau
És equivalent als estudis de 1er i 2on
cicle i tindrà competències professionals. La càrrega d'aquest és de 180 a 240
crèdits ECTS segons el títol, i estaràn
pensats per fer-se en 3 o 4 anys de 60
crèdits ECTS anuals. L'objectiu d'aquests serà proporcionar a l'estudiant uns
coneixements generals bàsics i d'altres
de caràcter professional de cara a la
posterior integració al mercat laboral. Els
estudis de grau donaràn lloc als títols oficials de Llicenciat, Enginyer o Arquitecte.
Moltes d'aquests coses ara encara estàn
en forma d'esborranys i projectes, però
com s'ha dit abans hauràn d'estar
implantades l'any 2010, això vol dir que
fins llavors viurem una època de canvis i
d'adaptacions sistemàtiques que haurem d'anar acceptant i consolidant. Així
doncs aquesta transició serà nova per
tothom, és per això que cal que hi hagi
una bona actitud davant d'aquests canvis i sobretot bona comunicació entre
estudiants i professorat.

Assignatures que adoptaràn la prova pilot al quadrimestre que vé:
Química I q1 troncal 500 est. EI, Escriptura tècnica en Anglès q3 optativa 50 est.
EI, Electromagnetisme q4 troncal 240 est. EI, Termodinàmica q5 troncal 200 est.
EI, Vibracions Mecàniques q6 optativa 50 est. EI, Tecnologia de les Radiacions
Ionitzants q8 optativa 15 est. EI, Estudi i Gestió de Sistemes Tèrmics q7 optativa 30 est. EI, Electrònica q7 troncal 200 est. EI, Direcció d'Operacions q9 optativa 60 est. EI, Tecnologia Energètica q9 troncal 180 est. EI,
M è t o d e s
Numèrics q4 troncal 35 est. EQ, Informàtica Aplicada q3 troncal 30 est. EQ,
Fenòmens de Transport q5 troncal 45 est. EQ, Materials Naturals i Biomaterials
q10 troncal 45 est. EM, Estadística Industrial q7 troncal 60 est. EOI, Direcció
d'Operacions q8 troncal 60 est. EOI

Festa de l’escola
5 de maig. Reserveu-vos bé aquesta
data, perquè arriba la festa de l'escola!
Una festa, aquest any particularment
especial, una festa que té sobretot una
cosa que la diferència amb la dels anys
anteriors, una festa que l'haurem de recordar amb nostàlgia més endevant... És
possible que aquesta festa sigui la última
que es celebra al pàrquing de la nostre
escola (degut a les obres del nou edifici
que segurament començaràn d'aqui poc).
Si, senyores i senyors, així és. Però tranquils això no vol dir que s'acabin, la festa
de l'escola es continuarà celebrant, on?
No ho sabem encara, però de ben segur
que trobarem algun espai, per seguir amb
la tradició que ha fet que la nostra sigui tan
reconeguda per tots els campus.
Aquest any no hi faltarà la música, amb
concerts i dj's durant tot el dia, tampoc hi
faltarà la barra per prendre begudes i
refrescos. I totes les activitats que l'acompanyen: La cursa de l'escola, el concurs
de birres, el concurs de flams, el concurs
de botifarra, d'escacs, gimcanes de les
associacions de l'escola, els torneigs de
futbol i de bàsquet. I altres novetats com la
connexió en xarxa de videojocs a les aules
informàtiques i el "damas-bier".
A continuació farem una llista de tot
allò que cal saber per què el dia de la festa
no se t'escapi res i puguis disfrutar el
màxim de totes les activitats que t'interessen:
1. Pel concurs de birres i de flams no
cal inscripció prèvia. El concurs de birres
podràs participar-hi a qualsevol hora del
dia fins les 17.40 que començaràn les
finals, i el de flams durant un parell d'hores
a la tarda (mirar horaris d'activitats)
2. Per participar a la cursa de l'escola,
a la gimcana, al concurs de botifarra,
d'escacs, al "damas-bier" i als videojocs

[SabiEsQUè?]
l’Altre, hi haurà
Ja ha començat
diferents temàxerrades sobre
ta la setmana a
tiques durant to
la Sala d’Actes
Et pots apun
tar a les activi
tats
de la festa d
e l’escola per
la
pàgina web d
e delegació

u
ampliat el se
Secretaria ha
cada
ció, ara obre
n
te
’a
d
ri
a
or
h
s de
ns a divendre
matí de dillu
illa tarda de d
9h a 13h, i a
17h i
res de 15h a
luns a dimec
a 19h
dijous de 15
La Festa de
l’Escola d’aq
uest
any pot ser la
última que es
celebra al pàr
quing de l’esc
ola
en xarxa HAURÀS D'APUNTAR-TE
PRÈVIAMENT abans del dia de la festa.
Pots fer-ho per internet a través de la web
de Delegació d'Estudiants o bé passant pel
local de Delegació.
3. Per la lliga de bàsquet i futbol t'hauràs d'apuntar al Club Esportiu.
Si no has tingut la oportunitat de disfrutar de la festa o bé no coneixes el funcionament d'alguna de les activitats que
s'han anomenat, no dubtis en passar per
delegació a preguntar-ho i de pas anima't i
apunta't a les activiats.
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