El que ara és el Claustre perdria tot
tipus de poder per passar a ser un ens
de consulta. El nou nom d’aquest
òrgan ja ens inspira a un altre de ben
conegut: Senat. Altres conceptes es
repeteixen contínuament en aquest
document: l’autonomia universitària
entesa com a privatització, unió de
centres en termes de direcció (per
exemple: Campus Sud o Campus Nord
dins la UPC), “independència”
econòmica (basada en les taxes
pagades pels estudiants i relacions
amb empreses externes) i el retiment
de comptes a la societat basat en
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incentius econòmics dels governs.
La Generalitat ha pres aquest document com a punt de partida de la seva
política de governança universitària,
però el que es va dient és que el govern estatal encara té un projecte més
restrictiu i que acabaria de dinamitar
els processos democràtics a la universitat.
Ja veus que caldria defensar la
democràcia a la universitat així que
no oblidis d’anar a votar el proper
dijous 18 d’octubre! VOTA!!!

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell

Eleccions a Junta d’Escola

Delegació d’Estudiants de l’ETSEIB

Normalment el funcionament de la universitat es manté com un misteri per a la
majoria dels estudiants. Per saber com
es prenen les decisions que t’afecten,
t’interessa saber tot això:
Què és la Junta d’Escola?

La Junta d’Escola és l’òrgan de govern
de màxima representació de l’ETSEIB,
és una gran oportunitat per establir
debats i decidir com volem que sigui la

PA S S A E L F U L L !

www.delegacio.org
de.etseib@gmail.com

universitat entre les més de 100 persones que en formen part: PDI (professors),
PAS (treballadors) i estudiants. La junta
d’escola es reuneix 2 o 3 cops per any i
és el lloc on es tracten temes que
afecten a tots a nivell Escola, com ara:
nous plans d’estudi, normatives, logos,
què es fa amb el pàrking de l’edifici L…
A partir de les persones escollides es
creen diferents comissions: curricular
(que ben segur tots coneixeu), permanent (que es reuneix més sovint que la
Junta per tractar temes de més urgència), acadèmica, biblioteca, cultural…
Cada any hi ha eleccions per escollir als
33 estudiants que hi poden formar part,
que són companys teus, van a les
mateixes classes i pràctiques que tu i els
afecten les mateixes coses. Aquest pròxim dijous 18 d’octubre de 10h a 17h a
la Sala d’Actes podreu votar a qui
voleu que us representi.

FULLONERO: dit d’aquell rector que evita la participació estudiantil a les eleccions

Continuarà sent el mateix?

I què és el Claustre Universitari?
És el màxim òrgan de representació de
la UPC, on participen més de 300 persones pertanyents a totes les escoles i
facultats de la UPC i a l’ETSEIB tenim 8
representants d’estudiants. Seria l’equivalent a la Junta d’Escola, però a nivell
UPC. A sobre d’aquestes línies podeu
veure una imatge. En els últims temps hi
ha hagut molt debat amb el procés de
canvi d’Estatuts i les mesures del Pla de
Viabilitat econòmic.
Amb el canvi d’Estatuts de la UPC del
curs passat, el claustre ha vist reduït el
seu poder de decisió en favor del
Consell de Govern, més petit, on hi ha
menys diversitat d’opinions i la postura

del rector es veu més recolzada pel gran
número de participants escollits per ell
mateix. Paral•lelament al Consell de
Govern, existeix el Consell Social, que
introdueix dins la Universitat membres
del que anomenen “societat” (escollits
per Generalitat, Patronat, ...).
Evidentment, les eleccions als diferents
òrgans són obertes a la participació de
tots aquells/es que vulguin prendre la
responsabilitat de treballar per la universitat. No se sap quan exactament seran
les pròximes eleccions a Claustre ni
quants representants tindrem com a
estudiants de l’ETSEIB, però segurament ja seran de cara al 2013, per renovar-lo completament.

Fa uns anys es va crear un document
anomenat Estratègia Universitària
2015 que bàsicament és un full de ruta
on s’explica el canvi de model universitari que acompanya al procés de
Bolonya (si esteu atents del que anem
informant als Fulloneros habitualment,
n’haureu sentit a parlar). Aquests canvis
s’estan produint poc a poc, com els nous
estatuts UPC i el substancial augment
de taxes de l’any passat. En l’últim més
s’ha presentat un document a la
Generalitat fet per un grup d’”experts” on
es proposa una suposada millora en la
governança de les universitats. Són 36
pàgines on ni tant sols no es menciona
la paraula democràcia per parlar del
govern de les universitats.
Aquesta millora es basa en la fusió del
Consell de Govern amb el Consell
Social en un únic i més reduït òrgan que
anomenarien Patronat Universitari,
escollit a parts iguals per membres de la
universitat i de fora. Aquest Patronat
escolliria el rector, fixaria l’estratègia,
faria avaluació interna, aprovaria pressupostos... El rector seria la peça central on es centralitzaria el poder executiu i portaria a terme els acords presos pel Patronat.

FULLONERA: dit d’aquella assignatura on fan comprar les transparències a l’Imatge i tenen l’Atenea buida.

[SabiEsQUè]
sica serà
el Dia per la Mdúe novemel proper 16 ls col·labobre? Si hi vo s reunions
rar vine a leles 14h fem
els dimarts a cal de la
reunió al lo
Delegació

el rector vol
traslladar la
Facultat de
Nàutica de
Barcelona a
Vilanova i la
Geltrú?

twitter
tenia
ó
ci
a
eg
el
d
la
s que
tseib) aban
(@delegacioe
l’ETSEIB?

Imatge pres
umeix de “r
apidesa” a la p
art dreta del
se u
mostrador a l’E
TSEIB?
uloltes fac
m
e
r
b
u
ct
el 18 d’o
l ocuespanyo
t
a
t
s
’e
l
en
tats d e
ectorats
r
s
u
e
s
ls
paran e
?
protesta
forma de
a vi at e
s pr es e
n t ar a n
b a ses
l es
del co
ncurs
c ar te ll
de
s del
Di a pe
M ú s i ca
r la
?

