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Propostes dels i les estudiants al claustre de la UPC

El passat desembre es va celebrar una reunió del Claustre de la Universitat Politècnica de
Catalunya, que per motius de temps va haver de ser prorrogat a una nova sessió esdevinguda avui,
19 de febrer.
  
Ha estat en aquesta segona reunió que els i les estudiants del Claustre, organitzats en el Consell de
l'Estudiantat, han presentat un plec de peticions al voltant de tres eixos. La Federació AEP - UPC,
sindicat d'estudiants majoritari en el Claustre, recolza aquestes peticions que considera els mínims
exigibles:
  

 Millora immediata de les condicions de les biblioteques, doncs a la UPC és on es concentren els
horaris i calendaris més reduïts, fet que provoca saturacions. A més, la UPC es caracteritza per la
seva distribució geogràfica (Barcelona, Castelldefels, Terrassa, Vilanova...), obligant a molts i moltes
estudiants a desplaçar-se a altres localitats o a altres universitats cercant espais d'estudi. 

 Introducció de la segona convocatòria a través d'un pla pilot a l'escola d'Enginyeria Industrial de
Barcelona. L'absència d'aquest mecanisme a la majoria de carreres de la UPC obliga als estudiants
a tornar a cursar les assignatures suspeses, amb la conseqüent pèrdua de temps i diners, no només
per l'estudiant (les segones matrícules són més cares) sinó també per l'administració. 

 Exigències mínimes a la reforma del Pla de Bolonya: donat que els preus dels màsters són el
doble de cars que les carreres convencionals, i el model docent basat en la dedicació exclusiva a
l'estudi, la UPC haurà de garantir que, de no tenir un sistema de beques adequat, els i les estudiants
que ho necessitin puguin compaginar feina i estudis.
  
La Federació AEP - UPC vol denunciar, a més, la progressiva devaluació del Claustre, espai de
màxima decisió de les universitats, en favor d'estructures com el Consell de Govern, menys
democràtiques, instrumentalitzades pels equips rectorals i sotmeses a pràctiques de treball amb
poca transparència, com la confidencialitat dels documents de treball. Considerem simptomàtic que
en l'intent de només realitzar una única reunió anual, el mínim obligat pels estatuts, acabi
desbordant les sessions i s'hagin de programar segones parts. També volem criticar l'actitud del
professorat durant aquestes dues sessions, en les quals no hi ha hagut quòrum (50% del PDI). Això
demostra una actitud de desinterès pel govern de la universitat i agreuja el mal funcionament del
Claustre.
  
Podeu consultar les propostes del Consell de l'Estudiantat en el fitxer adjunt.
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