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F u l l o n e r o : D i t  d e l  q u e  v a  a  l e s  a c a d è m i e s

T’han anat malament 
els exàmens?

NO t’apuntis a les acadèmies!

No cal que paguis un preu bestial

per curar la depressió post-parcials!

tens alternatives i són gratuïtes!

Realment creus que et calen?

Confia en tu mateix,

tens capacitats suficients

i que no t'espantin!



F u l l o n e r o : D i t  d e l  q u e      

Fes una bona tria del teu horari!

A la web de l’Assemblea ETSEIB tenim el termòmetre de professors, una eina útil
que et permetrà saber quina nota posen els teus companys als professors. El ter-
mòmetre et pot evitar anar amb aquell profe que es dedica a explicar les seves ba-
talletes o que passa Power Points soporífers. Podeu avaluar-los vosaltres mateixos
i així fer saber a la resta d’estudiants què en penseu de la seva manera d’ensenyar,
tant per a bé o per a mal (imperfeccions són reals i són nostres)!

Si no pots anar a l’horari que voldries, no et rendeixis! Vés a consultes amb aquell
que sí que ho explica bé, totes les assignatures han de tenir obligatòrament un ho-
rari per a resoldre dubtes.

Sovint, les notes que obtenim dels exàmens no reflecteixen el fruit dels
nostres esforços ni els nostres coneixements. Cal que ens plantegem si
ens estan avaluant d’una manera massa estricta o arbitrària, i ser cons-
cients que més enllà dels coneixements, hi ha qui pretén posar-nos un
camí difícil ja que ‘forma part del procés de ser enginyer’. 

Què podem fer-hi nosaltres? Com solucionem les problemàtiques amb
què ens trobem com a estudiants? 

Aquí et proposem unes quantes solucions!

Necessito material, on el trobo?

Si creus que no hi ha prou material de l’assignatura que estàs cursant, al local de
l’assemblea (planta 1 al final del passadís) hi tenim bons apunts de la quasi totes
les assignatures, fins i tot del MUEI! També tenim formularis de moltes assignatures
del grau i alguns llibres que et poden fer servei al mercat d’intercanvi.

Per suposat, també pots demanar les carpetes de dropbox del SOS ETSEIB, on hi
ha molts exàmens classificats i alguns apunts. 



   n o  v a  a  g r u p s  d ’e s t u d i

També necessito un lloc.. què faig? on vaig?

Encara que siguis estudiant, si no lluites a la universitat no estudiaràs! Treballem
perquè la biblioteca obri durant l’època d’exàmens(parcials i finals), així que aquests
dies hi tens un lloc assegurat! A més, també pots reservar aules per estudiar amb
els teus amics o amb un grup d’estudi. Has d’enviar un correu electrònic a planifica-
cio.etseib@upc.edu amb les dades següents: responsable de la reserva, data inici
de la reserva, data final de la reserva, aula preferent, capacitat, horari, motiu, obser-
vacions i  material necessari. 

Grup d’estudi- Això es menja?

El que s’ha dit de tota la vida estudiar en grup: Quedar setmanalment per fer exerci-
cis d’alguna assignatura que ens costa. A la web de l’assemblea tenim un registre
de grups amb l’assignatura corresponent, el dia que es reuneixen i la dinàmica d’es-
tudi que tenen (per exemple: fem un examen cada setmana i el dia que ens reunim
posem en comú els dubtes), en els que et pots afegir enviant el formulari i nosaltres
us posarem en contacte. Però si ja tens creat el teu grup d’estudi però vols que
aquest creixi, tambè el pots registrar! Quants més serem més riurem! 

Però...em surt més a compte anar a l’acadèmia que suspendre..

No és cert! A curt termini pot semblar que és millor anar-hi i aprovar a la primera.
Ara bé, és més important aprovar un examen o assolir els coneixements que et
duran a ser enginyer? A l’acadèmia t’ensenyaran majoritàriament a aprovar exà-
mens, però a llarg termini valoraràs haver-te esforçat al màxim i haver aconseguit
per tu mateix els teus objectius. L’acadèmia hauria de ser sempre l’últim recurs, va-
lora les opcions i decideix què és més important per a tu. 

Hi ha alternatives a les acadèmies
Descobreix-les!



P A S S A  E L  F U L L !

[SabiEs Què?]

6 de maig: la FESTA DE

L’ESCOLA is coming!

La primavera la sang
altera!!
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La Primavera Crítica és uncicle de xerrades i passide documentals.
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