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El consell d’estudiants
de la UdG

Abans de començar voldria felicitar i animar
tots els impulsors d’aquesta revista, sens
dubte, és un excel·lent instrument per
informar, participar i per què no, educar a
tots aquells que tenim el goig de llegir-la.

Molt sovint ens queixem de la manca
d’informació que tenim els estudiants respecte
a la Universitat, altres vegades el volum
d’informació és tant gran que no som capaços
de discriminar-la.

Avui en dia, estar ben informat és molt
important, tant des de l’àmbit de la societat
en general com de la nostra Universitat en
particular. Des del meu punt de vista, estar
informat és el pas previ per poder participar
en la vida universitària i posteriorment
defensar amb certa eficàcia els nostres drets
i interessos tot millorant la institució que
ens acull.

Històricament, la Facultat d’Educació i
Psicologia (abans Facultat de Ciències de
l’Educació) ha destacat per ser una de les
facultats de la UdG on la participació
estudiantil ha estat més important i nombrosa.
Alguns de vosaltres us sorprendreu amb les
meves paraules, però mirat des d’un punt de
vista global i amb certa perspectiva no crec
que aquest diagnòstic sigui molt esbiaixat.

A pesar de, com he dit, ser una facultat
històricament participativa, per desgràcia en
els últims cursos la participació en l’àmbit de
la política universitària ha minvat entre els i
les estudiants d’educació. És per això que
voldria animar-vos a participar al Consell
d’Estudiants de la UdG.

Abans però, cal saber què és el Consell
d’Estudiants, qui el forma què fa.

Què és el Consell d’Estudiants?

El Consell d’Estudiants és el màxim òrgan
de representació estudiantil de la Universitat,
i més enllà del que seria pròpiament una
explicació seriosa i avorrida sobre la seva
estructura, organització i funcionament, vull
explicar-vos que aquest òrgan és i ha de ser
un mitjà perfecte per participar en pro dels
estudiants i millorar aquells punts foscos
que ens perjudiquen com a col·lectiu més
important de la Universitat. Qualsevol
persona amb certes inquietuds i ganes de
millorar la UdG pot formar part del Consell
d’Estudiants.

Però no només és participar i canviar coses,
ser del Consell d’Estudiants significa estar ben
informat, conèixer molta gent (professors,
estudiants i PAS) d’altres facultats i universitats,
participar en actes i festes, organitzar cursos,
etc. significa, en definitiva, per un costat immiscir-
se en les entranyes de la UdG per intentar
canviar-la a millor, i per l’altre costat, també
suposa un enriquiment personal impagable.

La nostra, ha estat una facultat on la
participació a les eleccions estudiantils sempre
ha estat de les més altes (si la comparem amb
d’altres facultats), i no només és rellevant
aquest tipus de participació, sinó que el
moviment associatiu (sobretot pel que fa a
psicologia amb l’ARPP i pedagogia amb
l’associació PAIDEA), les reivindicacions i
manifestacions fetes per les  alumnes de
magisteri (sobretot per la greu situació
d’injustícia que viuen els diplomats en magisteri
d’educació primària) i les nombroses activitats
promogudes pels companys i companyes
d’Educació Social, han conformat un teixit
participatiu que situa la nostra facultat en un
punt d’inflexió màxim pel que fa a això que
anomenem participació.

Aquest fet no és casual, al contrari, són molts
els factors que hi han contribuït i
contribueixen i que han servit de catalitzadors
perquè aquelles i aquells estudiants més
inquiets trobéssim un espai on poder treballar
per la millora de la nostra educació
universitària.

D’aquests factors destacaria, a tal l
d’exemple, el tarannà propi d’alguns i algunes
estudiants que hi ha a la nostra facultat, la
bona voluntat i predisposició del PAS, i
també amb l’ajuda d’alguns professors i
professores (la majoria d’ells que ocupen
càrrecs de gestió) que compten amb els
estudiants i els incentiven a participar.
D’aquests últims en són un bon exemple
els promotors d’aquesta publicació.
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Organització del Curs d’Introducció a la
Universitat.

Organització de la Festa Major de la
Universitat.

Col·laboració en cursos, festes, seminaris,
activitats, etc. d’altres col·lectius de la
Universitat.

Informació als estudiants a través de la
nostra pàgina web i de cadascuna de les
delegacions que tenim a les facultats (amb
un becari/becària).

Participació en congressos i jornades de
representants d’estudiants tant a nivell de
Catalunya com Espanya.

Barraca a les Fires de Sant Narcís.

Etc.

En fi, no voldria allargar-me més, únicament
comentar-vos que aquells que estigueu
interessats i/o interessades us podeu adreçar
a la vostra delegació d’estudiants i allà us
informaran correctament. Animeu-vos i
participeu, us hi esperem!

Josep Ribas Coll, coordinador del Consell d’Estudiants

Qui forma el Consell d’Estudiants?

El consell d’estudiants està format per tots
els i les estudiants claustrals (que s’escullen
cada dos anys a cada facultat, les properes
eleccions seran el mes d’abril). Però l’actual
Consell és obert i qualsevol persona, claustral
o no, hi pot trobar el seu espai.

Què fa el Consell d’Estudiants?

Són moltes les activitats que fa i que pot fer
el Consell d’Estudiants. En destacaré algunes:

Participació i representació als respectius
òrgans de govern.




