
El cap de setmana del 4 al 5 d'octubre,
com ja es va enunciar en el primer
"Fullonero",  la gent de la delegació vam
fer la sortida anual, aquest cop a la casa
Teresa Espona a 2 km de Viladrau. La
idea de la sortida era un cap de setmana
sobretot per a què els que hem entrat
aquest any comencéssim a co-nèixer gent
i a saber que s'hi bull aquí dins, així com
per acabar de lligar alguns projectes que
s'han proposat realitzar tant pel que fa a
temes acadèmics com a no acadèmics.

Es va fer una reunió amb els respec-
tius grups de la delegació, serveis i
acadèmic, i es van tractar diversos temes
i es va parlar sobretot, de com dur-los a
terme. 

Dins de l'acadèmic, l'objectiu del qual
és intentar millorar tot el que té a veure
(com diu el seu nom)  amb temes
acadèmics, es va parlar entre d'altres
coses de fer accions per millorar el mate-
rial docent intentant que els llibres s'a-
justin el màxim a l'assignatura i sobretot,
en la fase selectiva, al que després ens
podem trobar a l'examen. Volem que si-
guin llibres entenedors, sense ratllades ni
errors i amb uns mínims de qualitat en la
presentació. Del material docent també es
va parlar de millorar els serveis

acadèmics via web, actualitzant-los i
afegint-hi tot tipus d'informació útil pels
estudiants. Sobre el professorat, eina
bàsica per formar bons futurs enginyers,
es va dir de revisar les enquestes ja fetes
als alumnes, les queixes..., i portar un
seguiment de cada professor per, si cal,
poder prendre mesures. I ja per a acabar
i no allargar-me massa, ja que es van
tractar molts més temes, dir que des
d’aquest grup es vol portar un servei de
queixes més actiu a través d'internet i
dels plafons donant respostes del que
s'ha aconseguit als estudiants. 

El grup de serveis també es va posar
les piles i va dir d'intentar dinamitzar més
la franja cultural parlant amb les diferents
organitzacions de l'escola, teatre, etc.,
per pensar entre tots activitats per poder
dur a terme. També s'ha posat ja en
marxa unes trobades entre els erasmus
perquè es coneguin entre ells i els hi sigui
més fàcil l'integració dins de la nostra uni-
versitat.

I així es va acabar la sortida que com
podeu veure va ser força aprofitable.  Així
que animar-vos a apuntar-vos-hi l'any
que ve!! O millor encara, que vingueu a la
delegació avui mateix!
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Dit de la persona que intenta encabir la safata petita al forat gran .I  LA LÍA !!!FULLONERO: 

He llegit amb interès el full que heu pu-
blicat i comparteixo amb vosaltres la preocu-
pació per la bona qualitat del material
docent. Vosaltres parleu dels drets dels estu-
diants i a mi em toca parlar dels drets del
professorat, que com veureu no estan tan
allunyats com es podria pensar.

Mantinc des del curs passat una reivindi-
cació a la direcció de l'Escola per tal que
reconegui quins drets tenim els autors dels
enunciats d'examen. Reivindico, sobretot,
que se'ns reconegui el dret a emprar aquest
material en les nostres publicacions docents.
Cosa que ha estat tolerada fins ara, però mai
explicitada.

En no fer-ho -ni l'Escola ni la UPC- la
desprotecció dels autors és total. Posar els
enunciats i solucions en suports informàtics
de consulta externa facilita que l'endemà
mateix algú aliè a la universitat ho publiqui
amb ISBN i Copyright propis. A partir
d'aleshores l'autor pot ser portat als tribunals
si fa servir aquell material en els seus llibres. 

Sembla ser que l'única actuació prevista
per la Direcció de l'Escola és la de publicar
amb ISBN els enunciats del curs passat, si és
que en pot arribar a recollir un nombre sufi-
cientment representatiu. És previsible que el
Copyright sigui de l'Escola. Si és així, l'autor
que vulgui fer servir legalment en les seves
publicacions el material d'examen creat per
ell, haurà de sol·licitar autorització a l'Escola
i, si la obté, haurà de reconeixer aquesta
autorització allí on el faci servir. 

És per tot això que mantinc en suspens el
lliurament dels enunciats dels exàmens del
curs passat fins que l'Escola faci un reco-
neixement explícit del dret dels autors a
emprar el material d'examen en les seves
publicacions. Mentre dura aquest litigi,
entenc que hi ha prou exàmens de Mecànica
en els diversos webs que se n'ocupen -6 cur-
sos- com perquè aquesta retenció temporal
no representi un perjudici per als estudiants.

Quedo a la vostra disposició per a qual-
sevol aclariment,

Joaquim Agulló i Batlle

Carta del professor Agulló
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La normativa és un document exces-
sivament avorrit d'uns trenta fulls i amb
una mida de lletra de 6 punts que explica
coses vàries sobre l'escola i sobretot dels
seus estudiants. És un  rotllo de llegir i ho
recomano només aquells que fagin tantes
burilles que sovint es vegin obligats a
mirar noche de fiesta. Els altres no cal que
us la llegiu però sí que estaria bé que
sabéssiu unes cosetes que hi posa i
sobretot uns canvis que s'han fet en
l'avaluació curricular.

Hi ha un canvi que és bastant    impor-
tant i que afecta als que han entrat
enguany a l'escola i pot afectar als que ja
hi són si no van en compte, diu així:

3.8 "La relació segona inclou tots
aquells estudiants, no inclosos en la
primera, amb NMP més gran o igual que
5, amb totes les notes numèriques, tals
que la suma dels crèdits de les assigna-
tures del bloc amb nota inferior a 5 és
menor o igual a 15 i que sa-tisfan alguna
de les condicions de C2 de  l'annex 2. A
més, en el cas de les titulacions de cicle
llarg, el nombre màxim de crèdits de les
assignatures amb nota inferior a 5,
acumulats a fi de 1er cicle ha de ser
menor o igual a 30, i els acumulats en el
total dels blocs menor o igual a 37,5."

És a dir, que a partir d'ara no es  cur-
ricularà per cursos com fins ara, que en
podem curricular unes 2 per curs,
depenent de la mitja,  sinó que es farà per
cicles. Per tant als que han entrat nous
aquest any se'ls aplicarà aquesta normati-
va de tal manera que al 1er cicle (2on i
3er) podran curricular un màxim de 15
crèdits. Entre 1er, 2on i 3er curs 30 crèdits

i en tota la carrera se'n podran compensar
37,5. Una qüestió preocupant és què
passa amb la gent que ja està a l'escola.
És a dir, què passa amb una persona que
aquest any està fent 2on si l'atrapen els de
1er? Se li aplicarà la nova normativa?
Doncs sí! Tota persona, que en el moment
en què els que actualment fan 1er hagin de
tancar 3er, encara tingui penjada alguna
assignatura de 2on es veuran afectats per
aquesta normativa. Els que en a-quell
moment hagin tancat 2on (de la normativa
vella) i hagin de  tancar 3er al mateix any
que els "nous" no tindran problema, se'ls
aplicarà la seva normativa, la vella.

Així doncs, aquesta normativa entrarà
en vigor per a tothom del primer cicle a
partir del juny del 2006 (que sembla molt
lluny però no ho és tant, eh!), i al juny del
2008 per al segon cicle d'Enginyeria
Química i Industrial, mentre que per als
estudiants de segon cicle d’Organització
Industrial i Enginyeria de Materials entrarà
en vigor el juny del 2005.

Per tant tots aquells que encara teniu
mecànica de 2on penjada perquè us fa
mandra encarar-vos-hi us aconsellem que
l'agafeu ara i no deixeu que us atrapi el
tren perquè encara us podrieu endur un
ensurt. 

Un altre punt que hem de conèixer és:

1.17 "Quan la naturalesa i metodologia
docent de l'assignatura ho justifiquin, la
Comissió Acadèmica pot acceptar l'apli-
cació de sistemes d'avaluació diferents de
l'exposat als apartats anteriors."

Els sistemes d'avaluació dels "apartats
anteriors" són els que se'ns apliquen
generalment i que diuen que cap nota és
restrictiva a l'hora de         presentar-se a
l'examen final, ni la de pràctiques ni la de
l'avaluació continuada. Amb aquest nou
punt queda oberta la porta perquè els pro-
fessors que ho vulguin puguin sol·licitar a
la Comissió Acadèmica un altre mètode
on, per exemple, sigui obligatori obtenir
una nota mínima en un parcial, o en unes
pràctiques per poder presentar-se a l'exa-
men final. 

Això pot perjudicar bàsicament a una
persona que treballi o bé que faci altres
coses a la vida a part d'estudiar i que no
pugui assistir a totes les classes, quin
seguiment pot fer i se li pot exigir a aques-
ta persona? O senzillament a una persona
que li vagi malament un treball, això pot
implicar no poder assistir a l'exàmen final
d'una assignatura! 

Així, mentre per un cantó ens retallen
els crèdits a convalidar, per l'altre ja fa uns
anys ens van treure el setembre a canvi
d'unes convalidacions.

Hem d'entendre doncs que ens estan
prenent el pèl? D'on neix aquesta proposta
i per què?. Ens agradaria que algú ens
expliqués el perquè d'aquest canvi.
Vàrem passar de dues convocatòries a
una i ara acabem de veure una disminució
dels crèdits que podem compensar. No
son això massa retallades per un mateix
preu?

Ja que se'ns apliquen els nostres
deures exigim els nostres drets!

[SabiEsQUè?]La nova normativa acadèmica

trobareu la normatica acadèmica a la web de la delegació


