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FULLONERO: Dit d’aquell que no va a votar el dia 30 d’octubre

Eleccions a Junta 
d’Escola i Claustre

Com cada any cap aquestes
dates, tornen a celebrar-se
eleccions a Junta d’Escola de
l’ETSEIB per a dur a terme la
renovació anual de membres.

La Junta d’Escola és l’òrgan
representatiu de l’ETSEIB on
hi participen tots els estaments
de la nostra escola: PAS (Per-
sonal d’Administració i Ser-
veis), PDI (Personal Docent i
Investigador) i estudiantat. 
La Junta és l’espai on es de-
baten i s’aproven aspectes
que afecten el funcionament
general de l’ETSEIB (normati-
ves, mocions, canvis 
d’estatuts, etc…). 

Habitualment es reuneix entre

dos i tres cops per curs, tot i
que això pot variar en funció
del número de Juntes extraor-
dinàries que es convoquin.

D’aquest òrgan se’n deriven
una sèrie de comissions de tre-
ball, formades per membres de
Junta, que són les encarrega-
des de desenvolupar i aplicar
allò aprovat en Junta d’Escola. 
Aquestes comissions, que
tenen caràcter més tècnic i es
reuneixen en els períodes entre
les Juntes, són: 

Comissió Permanent 
Comissió d’Avaluació Acadè-
mica i Qualitat
Comissió d’Avaluació Curricular



FULLONERO: Dit d’aquell que no vindrà el Dia per la Música                                

L’estudiantat té 33 membres
a Junta d’Escola, el que su-
posa un 20% del total. Els i les
estudiants membres de Junta
d’Escola s’han de renovar
cada any, com així ho deter-
mina el reglament. I aquest
any les eleccions són el 
proper 30 d’octubre!

Un altre detall que s’ha de co-
mentar és que els últims anys
l’estudiantat hem perdut
poder representatiu respecte
als altres estaments: Amb la
reforma de la normativa de la
JE del curs 2012-13, el per-
centatge de representació va
disminuir d’un 25 a un 20%
aproximadament, degut a l’a-
parició de noves places per a
l’estament de PDI. És per
això, que animem a no fer un
pas enrere en la democràcia
universitària i continuar treba-
llant per fer sentir la nostra
veu dins d’aquests òrgans 
institucionals.

A més aquest any també hi ha
eleccions per renovar el
claustre de la UPC. El claus-
tre és l’equivalent de la nostra
Junta d’Escola però a nivell de

tota la universitat. Cada escola
o facultat té dret a un cert nú-
mero d’estudiants al claustre
per representar a l’estudiantat
de la seva escola i s’escolleix
cada 4 anys però cada any es
renoven les vacants. 

En concret, la nostra escola té
7 places d’estudiantat en
aquest òrgan, 4 de les quals es
renovaran a les pròximes elec-
cions, que se celebraran el
proper dia 30 d’octubre, igual
que les de Junta d’Escola.

Tots els estudiants claustrals
tenen com a punt de trobada el
Consell de l’Estudiantat, per
poder-se coordinar així els re-
presentants dels estudiants de
totes les escoles i facultats de
la UPC.

No podem oblidar que actual-
ment el Claustre té una 
funció només consultiva,
després de perdre el seu poder
executiu en els últims anys, re-
duint així la democràcia univer-
sitària i dipositant tot el poder
en el Consell de Govern i 
el Consell Social.



La terrassa del bar cada dia està més bruta.
Els dijous de 12 a 2 ningú té classe
Els dijous de 12 a 2 ningú té classe

[SabiEs QUè?]

                                FULLONERO: Dit d’aquell que posa unes eleccions al mig de parcials

Les assigantues
 matriculades a 

partir d’aquest 

quadrimestre te
nen dret a reava

luació.

S’estan fent els cur-sets d’HP aquestasetmana organitzats
per l’Assemblea

Els parcials són d’aquí
una setmana

La màquina de cafè
 de la

planta 10 encara ex
isteix i

està operativa (però
 no a

la planta 10)

Els dijous de 12 a
2 ningú té classe

La terrassa del barcada dia està més
bruta.

El dia 14 de 

novembre és el

Dia per la Músic
a

Si toques en un grup o

ets DJ pots tocar el Dia
per la Música RECORDA

30 d’octubre

eleccions a Junta d’Escola
eleccions a Claustre

a la sala d’actes



PASSA EL FULL !

Dia per la Múscia
Festa de tardor de l’ETSEIB

14 de novembre

Música amb Grups i Djs
de l’Escola de 14h a 2h

Fira d’associacions al 
Pati Nou

Preus populars


