El 20 d'abril són les eleccions al claustre en la UJI per a triar als
companys i companyes que ens han de representar en els òrgans
de govern.
Unió Universitària és l'única associació de la UJI que porta amb
vosaltres 7 anys, la resta apuntar el cap en les eleccions per a
veure sí enxampen un seient. Els nostres candidats compten amb
una àmplia experiència i coneixement de la Universitat per a
representar-vos de la millor manera possible. Durant tots
aquests anys hem format part dels òrgans de govern, i durant
dos anys vam estar al capdavant del Consell de l'Estudiantat.
VOLEM QUE ENS VOTES, però volem que el faces convençut i
segur que som la millor opció per a representar-te. Per a ells et
presentem els integrants de la nostra candidatura i les nostres
propostes.
Creiem que en la universitat, hi ha i han d'haver-hi temps, tant
per a l'estudi, com per a la diversió, tots dos són compatibles. La
vida universitària es viu només una vegada, i volem gaudir-la
amb tu.
Sí et convencen les nostres propostes i candidats, RECOLÇALES.
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LES NOSTRES PROPOSTES AL CAPDAVANT DEL CONSELL
DE L'ESTUDIANTAT
A. ACTIVITATS
FORMATIVES,
CELEBRACIONS

SOCIOCULTURALS

I

1. Manteniment de la festa de les Paelles dins del Campus, GRATUÏTES I
PER A TOTS, augmentant el recinte, l'horari i millorant la planificació.
2. Realització d'una Setmana de Benvinguda, amb un major nombre i
varietat d'activitats.
3. Recuperar la Festa de Benvinguda, després que el Rectorat ens la
llevarà de la nit al dia, i de dos anys sense que ningú la reclame,
cercant fonts de finançament alternatives perquè així, el pressupost
del Consell de l'Estudiantat no es veja minvat.
4. Retransmissió, amb pantalla gegant, de partits de futbol en l'Àgora,
durant tot el curs.
5. Crear un servei d'assessorament d'actes de final de carrera, en el qual
t'informéssim de com realitzar l'orla i la celebració de l'acte, i d'altres
aspectes relacionats, para d'aquesta manera facilitar la labor dels
delegats i responsables de classe. A més, centralitzar la prestació de
tots aquests serveis, servirà per a obtenir els millors preus.
6. Assegurar que els estudiants que vulguen realitzar actes de final de
carrera dins de la Universitat, tinguen accés a les instal·lacions que
necessiten.
7. Recuperar la col·laboració amb els diferents festivals que se celebren
en la província (FIB, ARENAL, ROTOTOM...).
8. Realització de cursos d'orientació en la Universitat, per a donar a
conèixer les diferents instal·lacions del Campus i maneig de les eines
web, amb la finalitat de facilitar l'adaptació dels nous estudiants.
Convalidable per 1 crèdit ECTS.
9. Realització d'un curs gratuït d'Oratòria, preparació d'exposicions i
exàmens orals. Convalidable per 1 crèdit ECTS.
10. Tornar a implantar el curs de formació de delegats i subdelegats.
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B. BEQUES I AJUDES A l'ESTUDI
11. Reivindicar la baixada de les taxes acadèmiques i augment de les
BEQUES, a l'administració autonòmica competent perquè ningú es
quede sense poder estudiar per motius econòmics.
12. Creació d'una ajuda econòmica pròpia del Consell de l'Estudiantat per
a matrícula. Gestionada directament pel propi òrgan, a diferència del
model actual, en el qual el pressupost del Consell de l'Estudiantat està
sent gestionat pel Rectorat.
13. Reivindicar el manteniment de les beques de menjador pròpies de la
UJI, gestionades des del propi Consell de l’Estudiantat.
14. Reivindicar l'ampliació de la quantia de les ajudes de matrícula pròpies
de la UJI.

C. GESTIÓ AL CAPDAVANT DEL CONSELL DE L'ESTUDIANTAT
15. Referèndum: Sotmetre a votació els diferents assumptes de la vida
universitària que siguen transcendents per als estudiants, perquè
pugueu triar de primera mà el que preferiu, i exigir-ho davant els
òrgans de govern.
16. Dotar de les eines necessàries a la pàgina del Consell de l'Estudiantat
per a així oferir total transparència de la gestió diària; publicant entre
uns altres, les factures de la despesa, nombre de polseres diàries
repartides...
17. Creació d'un mercat ambulant de compravenda de llibres de segona
mà al principi de cada quadrimestre. Per a reduir les despeses de
material i donar una major vida als llibres.
18. Serietat: ens comprometem a assistir a totes les sessions dels òrgans
de govern i a totes les reunions a les quals ens convoquen.
19. Instal·lació en l'entrada de l'edifici del Consell de l’Estudiantat, una
zona de microones perquè les persones que van a el ‘Automatiek’
puguen calfar-se el menjar.
20. Creació d'una xarxa d'anotacions i exàmens que englobe a totes les
carreres impartides en la nostra Universitat.
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D. BIBLIOTECA
21. Assegurar que es posen en funcionament els torns d'accés a la
biblioteca en els períodes d'exàmens, assegurant l'entrada prioritària
dels estudiants de la UJI i habilitant altres espais per a les persones
sense vinculació.
22. Promoure que les cabines de la biblioteca destinades a professors
(primer edifici) puguen ser utilitzades pels estudiants.
23. Aconseguir l'obertura de la biblioteca 24 hores, 10 dies abans del
començament del període d'exàmens.
24. Renovar i augmentar el nombre d'ordinadors portàtils per a préstec en
la biblioteca, així com estendre el servei de préstec a les consergeries
dels quatre centres.

E. SERVEIS
25. Exigir al rectorat la realització de cursos d'anglès gratuïts, ja que el pla
lingüístic de la UJI exigeix un B2 en finalitzar els estudis.
26. Reclamem la millora de la línia de rodalies que uneix Castelló amb el
nord de la província.
27. Millora de la xarxa wifi en tot el campus universitari.
28. Augmentar i renovar el nombre d'ordinadors de lliure accés en totes
les Facultats i l’Escola.
29. Mantenir i intentar augmentar el nombre d'impressions gratuïtes que
ofereix la Universitat, podent acumular aquelles que no hagen sigut
usades per al següent semestres. I que els preus de les reprografies no
siguen elevats.
30. Sol·licitar l'increment de les places de les activitats més demandades
del Servei d'esports.
31. Sol·licitar l'augment de microones en les zones de descans i la peixera.
32. Adaptar les aules a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) amb
mobiliari movible per a facilitar el treball en grup.
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F. DOCÈNCIA
33. Sol·licitar la creació de dobles graus (exemp.: ADE+DRET) per a
augmentar la varietat de l'oferta acadèmica i permetre ampliar la
formació dels alumnes que ho desitgen.
34. Tornar a engegar els “cursos 0” previs a l'inici de curs acadèmic perquè
els estudiants adquirisquen els coneixements necessaris per a certes
matèries.
35. Lliurar les enquestes d'avaluació docent abans de començar el curs i
tenir-les més en compte a l'hora de seleccionar el professorat.
36. Promoure l'actualització de la normativa d'exàmens, per a flexibilitzar
suspensos, aclarir conceptes i sobretot que facilite la conciliació de la
vida de l'estudiant.
37. Exigir i promoure el canvi de la normativa de permanència i progrés
per a donar més llibertat als alumnes per a organitzar els seus estudis
eliminant l'obligatorietat de matrícula ja que s'ha demostrat que és
perjudicial per a l'estudiant.
38. Ampliar el període de convalidacions i reconeixements de crèdit.
39. Reivindicar l'obligació del professorat de complir el seu horari de
tutories.
40. Adaptar la forma d'impartir les classes a l'Espai Europeu d'Educació
Superior (EEES), reduint grups, aplicació de la teoria a la pràctica, etc.
41. Reivindicar la creació de tallers i programes sobre tècniques d'estudi
que ajuden als estudiants que ho desitgen a planificar-se per a millorar
la seua forma d'estudiar.
42. Vigilar l'aplicació del contingut del LLEU per part del professorat
perquè complisca amb el contingut la llengua establida i el sistema
d'avaluació.
43. Augmentar l'oferta de llocs on realitzar les pràctiques i agilitar els
tràmits de gestió de la mateixa.
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