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

... I ENTONCES, DIJO QUE
NOS BAJÁRAMOS LOS PANTALONES...

[ ViNYeTES ]

De darrera de fulles caduques i
perennes en surt el fullonero. El
fullonero sempre ha existit en forma de
rumors de passadís i xiuxiuejos
d'ascensor però no ha estat fins avui que
ha decidit materialitzar-se en premsa
groga.

omplir. De la mateixa manera
inaugurarà seccions quan es cregui
necessari. Destacar, però, que tot allò
que surti publicat en aquest full serà fruit
de l'opinió personal de col·laboradors i
que si algú se sent molest per el què
aquí es comenti que es foti.

El fullonero té el suport de la
delegació d'estudiants, de tota la gent
que li ve de gust col·laborar i de tots
aquells que remenen l'olla de tant en
quan per a què no se'ls enganxin els
macarrons.
I és que un dels objectius
que té el fullonero és ser un punt
d'informació
periòdica que permeti
agitar una mica més la implicació dels
estudiants en la vida diària. I per si tot
això sonés pretenciós, afegir un "si més
no, que tothom conegui el que es cou
per la casa".

Dit tot això i encara unes paraules
més que vénen, transmetre la impressió
d'un espai lliure, acollidor de noms, verbs
i adverbis. Blaves eren les vaques que
corrien per la carretera i de color
esperança és el fullonero. Aquí s'hi pot
publicar tot el què es vulgui i càpiga en
un DINA 4. Al pot petit hi ha la bona
confitura. La confitura la posem entre
tots.

El fullonero està conformat per
diverses seccions de les quals es preveu
no conservar-ne cap que no es pugui

PASSA EL FULL !

FULLONERO:

No acabar aquesta petita declaració
de principis "folluneresca" sense posar
un punt picant que aixequi algú de la
cadira: la Delegació és una secta i el
cafè del bar fa cagar.

dit de la persona que fa fotocòpies al CPDA abans de què pagui l’anterior
ocupant de la màquina.

[SabiEsQUŁ?]

...PERO NO NOS LOS PENSAMOS BAJAR !
l

(material docent)
X
Ha arribat l'hora de posar els punts sobre
les is, de començar a fer públiques les
nostres queixes i reivindicacions sobre
aquelles coses que no corresponen amb el
què creiem que hauria de ser l'ensenyament
i el correcte funcionament de la nostra
Escola.
Anirem pel recte, no volem fer filosofia,
és per això que, com a part principal de
l'ensenyament d'aquesta Escola, volem
millores en molts aspectes. Atacarem coses
concretes proposant-ne solucions, volem
que tothom a qui vagin dirigits els articles es
sentin al·ludits i actuïn en conseqüència.
Anem per feina: millora i adequació del
material docent. En aquest primer fullonero
els toca el rebre a tots aquells departaments
que no s'ho curren gens en l'elaboració del
material docent. A la resta de les classes
dominants de l'escola ja els arribarà el seu
torn, que no es preocupin: ha començat la
lluita a l'ETSEIB.
Per començar, i com a usuaris del
material docent volem llibres de qualitat, tant
en el contingut com en la forma, demanem
que els llibres siguin realment una eina de
treball complementària i exigim :
La creació d'un llibre de teoria ajustat al
temari. Aprofitem per recordar que les
transparències de classe no en són
substitutiu.
L'ús de transparències per tal d'evitar les
classes
de
còpia
i
facilitar
les
d'aprenentatge. No cal dir que aquestes
hauran d'estar a lliure disposició dels
estudiants, via campus digital i via cpda.
L'existència d'enunciats de problemes
representatius de l'assignatura i amb un
apropament màxim a la realitat. No volem
problemes merament acadèmics en els
casos que puguin tenir una aplicació real.
Volem en tots els casos, com a mínim, la
seva solució numèrica i en determinats
casos les indicacions necessàries per

arribar-hi.
Els exàmens de les últimes convocatòries
resolts pas a pas amb les explicacions
necessàries per a la seva total comprensió.
Cal recordar que la normativa d'exàmens diu
que aquests s'hauran de fer arribar a la
Delegació, per tant quan veieu que d'alguna
assignatura no n'hi ha, penseu que s'estan
passant pel forro els nostres drets.
La revisió i correcció dels resultats donats
als llibres així com altres errors d'impressió a
cada nova edició. Ens sembla vergonyós que
any rera any s'editin llibres amb els mateixos
errors que el professor ja recita de memòria
el primer dia de classe.
Bibliografies de consulta complertes i
detallades dels temes rellevants de cada
llibre així com un llistat d'adreces útils
d'internet relacionades.
Millora de la puntualitat de l'edició i
l'enquadernació dels llibres. No pot ser que
després d'esperar vint dies per comprar un
llibre, es desmonti en pocs segons.
Optimitzar l'espai del llibre, evitant tan
pàgines inútils com tipus de lletra
excessivament petita. Procurar que la qualitat
de la imatge permeti la seva total comprensió
(evitar fotos o gràfics en color que en el llibre
resulten incomprensibles). No és possible
que en temps de la revolució dels ordinadors,
hi hagi departaments anclats en la prehistòria
que no son capaços de passar a ordinador
un llibre fet a mà.
Ús de taules actualitzades amb les unitats
corresponents,
preferentment
les
internacionals o les més utilitzades en els
camps professionals relacionats.
Encoratgem a tots els departaments que
no saben com es fa una publicació en
condicions prenguin exemple d'alguns que
intenten fer-ho bé: solucions d'exàmens de
teoria de màquines, el llibre de teoria de
dinàmica de sistemes, el llibre de teoria
d'estadística I, problemes resolts de control
amb computador, la pàgina web de
"la

baldufa"(física), ... tots sabem quins
departaments es preocupen.
No ens serveix el “descaro” de mecànica
de fluids, que no té excusa ni vergonya amb
la merda de llibre que tenen.
No ens serveix l'excusa del professor
Ruiz (transferència de calor) per no posar a
disposició dels estudiants les seves
transparències. Les eines que s'utilitzen a
classe ens faciliten la feina a tots! Tant la
d'explicar com la d'aprendre.
No ens serveix l'excusa de Màquines i
Motors Tèrmics, que ven un llibre de 600 preguntes test sense sol·lucions perquè les preguntes de l'exàmen es treuen d'allí. Que no
cobreu cada mes per la vostra docència?
Crear un examen nou cada quatrimestre (uff!
que no us agafi lumbago!) forma part
d'aquest sou que tots paguem.
No ens serveix l'excusa de no fer un bon
llibre per por que la gent deixi d'anar a
classe. Hi ha casos on hi ha bons llibres i la
gent no deixa d'anar a classe.
Tampoc tenen excusa els preus abusius
que tenen alguns llibres. L'educació no
hauria de tenir preu ni drets d'autor Si el
CPDA té problemes econòmics que els
resolgui l'Escola, al cap i a la fi, és la seva
obligació vetllar per a que la universitat no
esdevingui una empresa privada!
Sabem que el repertori d'excuses és llarg,
però NO ENS SERVEIXEN LES EXCUSES.
Si has trobat algun punt que no et
convenç o creus que en falta algun, ja saps
fullonero@delegacio.org
Per tots aquells departaments que pensin
que tot això no és seriós, que comencin a
preocupar-se ja que no descartem prendre
mesures més dràstiques. si no ho arreglen
per les bones buscarem altres camins.
Esperem poder repetir aquest article el
quatrimestre següent poguent-nos alegrar
d'una
millora
del
material
dolent.
Companys, us mantindrem informats!
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diuen que han dit les males llengues que
l’Ajuntament de Barcelona ha denegat el
permís de construcció al pàrquing del
“futur” futur nou edifici de l’escola.
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