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VOTA ELS TEUS REPRESENTANTS A JUNTA
D’ESCOLA

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
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La Junta d’Escola és el màxim

òrgan de govern d’aquesta escola,

dit d’una altra manera és on es deba-

ten i es prenen decisions sobre

temes tant importants com el canvi

d’edifici, canvi de plans d’estudi

(Bolònia), normatives acadè-

miques... doncs en aquest espai tant

els estudiants, com professors i per-

sonal d’administració i serveis hi

tenim veu i vot; és per això que has

de votar als teus representants.

La JE té diverses comissions que

s’ocupen de diferents temes (la

Comissió Permanent que és,

després de la Junta, el màxim òrgan

de representació de l’ETSEIB, la

Comissió Acadèmica que és on es

debaten tots aquells temes relacio-

nats amb la vida acadèmica de l’es-

cola, la Comissió d’Avaluació

Curricular, Comissió cultural....

Tant a les reunions de Junta d’Escola

com en totes les comissions hi ha

representants de l’estudiantat,

representants que conviuen amb tu a

les aules, fan els mateixos exàmens

i treballs que tu, utilitzen els mateixos

espais a la universitat que tu, i en

definitiva coincideixen amb tu en les

mateixes dificultats i problemàtiques

que ens podem trobar dins l’escola.

Aquests són els que formen part de

Delegació d’Estudiants i intenten

defensar l’interès general de l’estu-

diantat de l’ETSEIB. 

El proper Dijous 18 hi ha eleccions

a JE, això vol dir que tu podràs

escollir els 33 estudiants que vols

que et representin a la JE i a les

diferents comissions que la formen.

Històricament a Delegació

d’Estudiants presentàvem una sola

llista conjunta amb els candidats que

es volien presentar i defensar els

interesos dels estudiants de

l’ETSEIB, per així entre  tots debatre

i discutir sobre els diferents temes

Després de més de 3 mesos d’inutil-

itat per problemes tècnics finalment

la pàgina web de Delegació

d’Estudiants ja funciona al 90%!!

Què hi pots trobar a la pàgina web de

Delegació??   Moltes coses que t’in-

teressen.

En la portada de la pàgina trobaràs

totes les noticies referents a l’actual-

itat de l’escola, activitats que

munten les associacions, actes

que fa l’escola, o altres informa-

cions de l’escola.

També podràs trobar tot d’enllaços

que et poden interessar, com per

exemple el busca-professors,

busca-departaments, pàgines web

d’altres universitats, delegacions o

associacions de la UPC.

La pàgina també t’ofereix totes aque-

lles informacions referides  a ques-

tions acadèmiques de l’escola, és a

dir la Guia Docent, normativa d’aval-

uació, calendari acadèmic i d’exa-

mens, horaris d’examens, un apartat

de FAQs, etc..

També disposem d’examens de la

majoria d’assignatures dels altres

anys, de programes per la calcu-

ladora hp que et poden interessar

per les assignatures de la carrera.

Hi ha un link a la portada de la pàgi-

na que et  permet accedir directa-

ment a la teva conta del campus

Digital

La pàgina web de la Delegació

d’Estudiants ja està en marxa!!!
I si vols passar una estona distret i

vols saber coses sobre el passat de

la nostre escola, mogudes que hi

ha hagut, activitats que s’han fet i,

en definitiva coses del dia a dia del

passat, disposem de tots els exem-

plars dels Fulloneros i revistes

Posa’t-hi Fulles dels anys anteri-

ors!

Recorda: www.delegacio.org
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que ens afecten per igual a tots dins

de l’escola i exposar-los a la Junta

d’Escola o a la comissió pertinent.

Cada divendres a les 14h fem una

reunió en què pot assistir-hi qualse-

vol estudiant de l’escola amb l’ob-

jectiu de recollir tots els punts de

vista i totes les opinions de l’estu-

diantat  de l’ETSEIB.

Així doncs, aquesta és la metodolgia

que hem seguit sempre i que creiem

que és la millor per tal de poder fer

arribar la veu de TOTS els estudiants

als òrgans de govern de l’ETSEIB,

cosa que ens ha permès en molts

casos treballar també a nivell UPC.

El fet de treballar amb aquesta filo-

sofia no només ens ha permès fer

d’altaveu entre les diferents opinions

personals i els òrgans de govern

corresponents sino que també fa

possible organitzar diverses activi-

tats dins l’escola, com poden ser els

cursets d’hp, o el Dia per la Música,

o la festa de l’Escola, o la revista

Posa’t-hi fulles o simplement fer

aquest tros de paper que tens ara

mateix a les mans. Tot això a més a

més amb un seguit de  tasques del

dia a dia, com resoldre els dubtes

acadèmics o no acadèmics que

puguin tenir els estudiants, informar

de les diferents activitats que  tenen

lloc a l’escola, etc.

Per segon any consecutiu, però, els

estudiants no es presenten sota la

candidatura unitària ADEIB

(Associació d’Estudiants

d’Enginyeria Industrial de Barcelona)

sinó que hi ha tres candidatures

col·lectives: ADEIB, FORUM i

Industrials Penyafort i una candida-

tura individual. 

Aquest article és, entre altres coses,

per explicar qui hi ha darrera de la

llista d’ADEIB.

Sortir elegit entre els 33 estudiants

en les eleccions de Junta d’Escola

hauria de significar implicar-se en

les altres tasques que se’n deriven,

com ara atendre les queixes dels

estudiants i portar-les a la comissió

pertinent, informar als estudiants de

què s’està coent a l’escola (amb el

fullonero, per exemple)...i formar part

de la delegació d’estudiants, que és

l’òrgan de l’escola que té aquestes

funcions, a més d’oferir els serveis

que aquesta ofereix  (web, exàmens,

etc...).

La candidatura ADEIB està bàsica-

ment formada per gent que actaual-

ment forma part de la delegació d’es-

tudiants, que som qui hem vingut fent

aquestes tasques, i que creiem que

té sentit que siguin els estudiants

que estan més informats del que

passa a la pròpia escola els que

assisteixin i col·laborin més activa-

ment a la Junta, a les seves comis-

sions, i als òrgans de representació a

nivell UPC. Tota aquesta tasca,

doncs, és el que fem els membres de

la candidatura ADEIB i que per tant

formem part de delegació... una

tasca de vegades poc visible i que

mai s’explica prou... 

Per la gent que estem en la candi-

datura ADEIB totes aquestes coses

són les que donen sentit a Delegació

d’Estudiants, i mai hem tancat les

portes a ningú, ans al contrari les

noves idees i propostes sempre

han sigut i seran molt benvingudes. 

Si tens alguna proposta o comentari

pots passar per delegació, o venir a

les reunions dels divendres, o enviar

un mail, o un fax, o trucar, o deixar

una nota, o...

Si creus que tot el que hem dit és

important, el proper dijous 18

d’Octubre informa’t i VOTA!

FULLONERO: dit de la persona que entrega un curriculum per entrar en una associació

Mentres estas dinant amb tupper o

jugant a cartes al bar et poden fer

una foto

Divendres 9 de Novembre cele-brem el dia per la Música. I quebusquem tot tipus de músics quevulguin tocar qualsevol instru-
ment

A Delegació d’estudiants ens

reunim cada divendres a les

14h i que hi estàs convidat 

el pàrquing està en obres ique té previst acabarl’estiu de l’any que vé

A Delagció d’Estudiants

estem buscant professors

de hp, flash, autoCad,

excel, etc etc per fer

cursets gratuits pels estu-

diants de l’escola

[SabiEsQUè?]


