Dimecres 22
Eleccions a Junta
d’Escola de
l’ETSEIB
i a Claustre
Universitari de la
UPC
Com cada any aquest dimecres
hi ha eleccions de Junta
d’Escola i de Claustre universitari. En aquestes eleccions tots
els estudiants tenim el dret de
votar qui volem que siguin els
nostres representants que
defensin els interessos davant
dels diferents òrgans de representació tant de l’ETSEIB com
de la UPC.
Així que aquest dimecres VOTA
de 10 a 18 hores a la Sala
d’actes (Junta d’Escola) i al
punt d’informació (Claustre
Universitari)

ABANS D’ANAR A
LES URNES
INFORMA’T DE
QUI SÓN ELS
CANDIDATS I
VOTA!!!
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Bolonya al Gra!
Tot seguit us presentem un
esquema-resum
ràpid
on
intentem explicar la informació
més rellevant sobre tot el que
engloba el tractat de Bolònia.
1. Què és Bòlonia?
Una ciutat del nord d’Itàlia (on
s’hi va fer un tractat)
2. Crèdits ECTS (European Credit
Transfer System), serveix
per
comparar-nos amb la resta
d’Europa. O sigui que si tu te’n
vas per exemple a Braunschweig
(ciutat
d’Alemanya)
i
et
pregunten tu quin curs estàs
fent? Tu li puguis contestar: no ho
sé però tinc 154 ECTS. Llavors
l’alemany en qüestió es pugui fer
una idea de lo avançat que estàs
a la carrera. A part com que tots
els europeus ens hem de poder
fer una idea més o menys
semblant de què vol dir: tinc 154
ECTS, s’ha decidit que un ECTS

equival
a
tantes
hores
estudiades per l’alumne, tan a
classe, com a casa, com al
laboratori.
Així, doncs podríem dir que són
les unitats de mesura del volum
total de feina que té una
assignatura. I que substitueixen
els crèdits acadèmics actuals
(que únicament mesuren les
hores impartides a classe per
part de l’alumne).
3. Estructura de les carreres
universitàries
Canvia l’estructura de la carrera.
Segons el Ministeri d’Educació i
Cultura (MEC):
A PARTIR DEL 2010 TOTES LES
CARRERES UNIVERSITARIES (a
Espanya) SERAN DE:
UN GRAU: que durarà 4 anys
(equivalent a 240 ECTS)

FULLONERO: Dit d’aquell que no va a votar els seus representants a la Junta d’Escola

I si es vol continuar estudiant:
UN MÁSTER: que podrà durar
un o dos anys, (60 o 120 ECTS)
depenent del màster.
I si es vol estudiar encara més:
doctorat.
Si teniu això clar, jo crec que ja
sabeu més que la majoria. Tot lo
que intentis aprendre, de més a
més, a partir d’ara sobre Bolònia,
serà un profund tema de debat,
en què tothom tindrà la seva
opinió i tot passarà a ser relatiu.
4. Altres temes
4.1 Petit comentari
Tots els països de la Unió Europea
també tindran el sistema de grau
i màster (segurament amb altres
noms), però la majoria de països
faran 3 anys de Grau (180 ECTS)
i 2 de Màster (120 ECTS). Si la
majoria d’europeus fan un Grau
de 3 anys, perquè a l’estat
espanyol el fem de 4 anys? Us
podeu preguntar... La pregunta
és bona, l’única possible resposta
que a un se li pot ocórrer és que
this is Spain... Només altres
països com Grècia i Bulgària
tindran
aquesta
mateixa
estructura que Espanya.

4.2 Bolònia vs l’ETSEIB
Què passarà amb l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial
de Barcelona? Canviarà de nom?..
Bé això és poc probable, però
també bastant irrellevant, tenint
en compte el gran canvi que
comporta
tot
plegat.
Evidentment l’ETSEIB també
haurà d’adaptar-se a aquests
canvis, i el que es farà són uns
estudis equivalents als actuals.
És a dir, es farà una Grau que es
dirà Grau en Tecnologies
Industrials, en què s’intentarà
que els estudiants que comencin
a estudiar-lo enfoquin els estudis
de manera que hi hagi la
continuació d’aquests amb un
Màster. L’escola també oferirà
altres màsters com ara el de
materials,
logística,
biotecnologia, etc..

PA S S A E L F U L L !

4.3 Proves pilot de Bolònia
A la majoria dels lectors us he
d’explicar poc sobre aquestes
proves pilot, per què segur que
qui més qui menys ha tingut o
està fent alguna assignatura que
forma part de les proves pilot
del
nou
sistema
d’ensenyament. Les primeres
proves es van començar a fer ja
fa tres anys i s’han anat afegint
noves assignatures a aquest
projecte.
Per tant no només canvia
l’estructura de TOTES les
carreres universitàries, sinó
també
el
mètode
d’ensenyament. En aquest nou
model es valora més el treball
que realitza l’estudiant fora de
la l’aula, i això es fa mitjançant
més
proves
d’avaluació
continuada i amb un seguiment
acadèmic més exhaustiu de
l’estudiant per part dels
professors.
4.4 Davant d’això tu què?
Moltes d’aquestes coses que
poden sonar tan rares i tan
llunyanes, en realitat ja estem
convivint amb elles. N’és un
exemple els Màsters dels que us
he
parlat
abans,
que
actualment ja s’estan duent a
terme i als quals tu pots optar-

hi a l’acabar la carrera. Un
altre clar exemple són les
proves pilot que s’estan fent en
moltes assignatures de la nostra
casa. Tu i els professors que
imparteixen
aquestes
assignatures no ho havíeu fet
abans, és ara el moment de dir
què en penses, com es pot
millorar, què trobes bé i que
trobes
malament,
per
aconseguir entre tots una bona
qualitat de l’ensenyament.
Això només és una petita
pinzellada del que és la
realitat. Com us podeu imaginar
coordinar això entre tots els
països europeus i canviar el
sistema educatiu de tots
aquests no deu ser feina fàcil.
Un altre tema complicat i que
està portant a molts conflictes i
debats és el de les atribucions i
competències de l’enginyer
actual i el del d’aquí uns pocs
anyets...
En fi, suposo que són moltes les
preguntes que un li venen al
cap. Per qualsevol dubte o
suggerència que tingueu us
podeu adreçar a la Delegació
d’Estudiants i intentarem
ajudar-vos en la mesura que ens
sigui possible.
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