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Més alumnes que places a Belles Arts - UB

Més de 400 estudiants s'han quedat sense la seva plaça a la Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona. La manca de places es va descobrir durant la matriculació del
setembre.

La Facultat de Belles Arts té dues mancances importants. La primera és organitzativa, i sorgeix a
causa de la calendarització desordenada de l'inici de curs. Les classes van començar el 8 de
setembre (tot i anomenades "presentacions") i les matriculacions van ser deu dies després, en tres
torns. Del 17 al 18 de setembre, alumnes de 2n a 4t amb més de 240 crèdits superats, del 21 al 23,
estudiants de 2n a 4t sense exàmens al setembre, i finalment, els dies 23 i 25 es van matricular
aquells alumnes de 2n a 4t curs que havien de recuperar alguna assignatura.
  
Començar les classes abans d'estar matriculat no hauria de ser un problema si no fos per la segona
i més greu mancança d'aquesta facultat: hi ha més alumnes que no places disponibles. D'aquí que
centenars d'estudiants es trobèssin amb que no podien matricular-se a les assignatures que ja
portaven dues setmanes cursant.
  
A primera vista, sembla que la carestia de places respon al fet que ja no es requisit haver aprovat les
optatives d'especialitat de 2n curs (a escollir entre Pintura, Imatge, Dibuix, Disseny, Educació
Artística, Història de l'Art, Escultura, Restauració i Gravat) per cursar l'itinerari corresponent de 3r i 4t
cursos.
  
L'estudiantat afectat es va organitzar desseguida i va presentar una instància col·lectiva el passat 30
de setembre. La resposta del Deganat va ser oferir una ampliació de matrícula individualitzada. En
unes altres paraules, va oferir als estudiants la possibilitat d'enviar una instància exposant la situació
personal i les assignatures a què vol accedir, per ser considerats individualment.
  
El passat 4 d'octubre, dos portantveus d'estudiants es van trobar amb el degà i representants
d'alguns dels departaments de la facultat. En aquesta reunió es van acordar unes ampliacions
mínimes: 

 1r curs: 5 places per assignatura. 
 2n curs: 5 places per assignatura. 
 Itinerari d'Imatge: 2 places per assignatura. 
 Itinerari d'Escultura: totes les places sol·licitades. 
 Itinerari de Restauració: totes les places sol·licitades. 
 Itinerari de Pintura: totes les places sol·licitades. 
 Itinerari de Gravat: pendent d'acord.

  
En ser tant petit el nombre de places noves, caldrà seguir uns criteris de prioritat a l'hora
d'assignar-les als alumnes: 1r. Estudiants a punt d'acabar la carrera. 2n. Estudiants que necessitin
les assignatures per assolir el nombre mínim de crèdits d'optatives de Primer Cicle. 3r. La resta
d'estudiants de Belles Arts. 4rt. Estudiants d'altres facultats que hagin escollit assignatures de Belles
Arts com a crèdits de Lliure Elecció. 5è. Estudiants d'intercanvi del programa Séneca. 6è. Estudiants
d'intercanvi del programa Erasmus.
  
L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes encoratja als estudiants organitzats de Belles Arts en la
reclamació dels seus drets, així com exigeix una explicació per part del Deganat de les causes
d'aquest caos administratiu i acadèmic, i l'exigència d'un augment dels recursos que rep la facultat,
per evitar misèries semblants en el futur.
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Per a més informació, a continuació es pot trobar el manifest dels estudiants organitzats i la seva
adreça web.
  

 BELLES ARTS CACA 
 
Els alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, per defensar el nostre dret
a estudiar en condicions i en els anys que pertoquen, denunciem uns criteris d'ordre de matriculació
que ometen, 

 el teu itinerari en la preferència d'assignació d'assignatures. El sistema ja no té en compte els
prerrequisits, de manera que alumnes sense formació concreta poden optar a matèries pensades
per gent amb coneixements específics; 

 les notes de les assignatures cursades; que et, 
 discriminen per haver-te deixat un assignatura al setembre, encara que fos de lliure elecció tenint

la resta d'assignatures optatives cobertes; que s'obliden de que, 
 tenen més alumnes que places! Encara que tinguis els cursos aprovats no et garanteixen poder

cursar el següent.
  
La qual cosa ha comportat que,  

 aquest any, més de 400 alumnes s'hagin quedat sense poder fer ni tan sols les assignatures
obligatòries per falta de plaça havent aprovat el curs anterior; i que,  

 estudiants de l'últim curs no puguin acabar la llicenciatura, en moltes ocasions, per no poder-se
matricular d'una, dues o tres assignatures que els manquen per omplir el creditatge mínim.
  
A part de tot això, 

 les classes comencen abans de que els alumnes es matriculin i ningú sap a quins grups podrà
optar. Són setmanes en les que l'alumne perd temps i matèria.  

 Tot i ser la única facultat de Belles Arts de tota Catalunya, no tenen en compte que molts dels
estudiants venen de fora i tenen unes despeses com el transport i el lloguer del pis (que han d'haver
buscat i llogat prèviament) i que finalment es troben que no poden matricular-se de gairebé cap
assignatura, amb la conseqüent pèrdua de temps i de diners.
  
Per tot això, des de l'Assemblea i el Consell d'Estudiants, sol·licitem amb el present manifest que:
  

 es reestructuri el sistema del llistat de matriculació de cara al proper any,
  

 s'amplíin les places en oferta enguany,
  

 que per al proper any es contractin més docents,
  
en benefici dels estudiants i del professorat, per tal de que es tingui en compte el seu esforç i
coneixements.
  
Barcelona, 30 de setembre, 2009
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