
Des de l'assemblea Campus Nord volem cridar l’atenció a una possible acció que s’està portant a terme en 
altres facultats i que podria fer de pressió per parar la pujada de taxes que comença el quadrimestre vinent 
i totes les retallades de l’educació.
A més a més volem fer èmfasi en el fet de que la pujada de taxes i les retallades ens afecta tota la 
comunitat universitària, ja sigui en la qualitat de l’educació com que la pujada de taxes pugui comportar 
una reducció de l’estudiantat que pot pagar-se una carrera, això afectaria a PAS i PDI pel simple fet de 
que hi hauria menys treball i faria falta menys personal.

Us cridem a assemblea el dilluns 11 de Juny per tractar tot això.

En què consisteix l'ajornament del tancament d'actes?

Al final de cada semestre el professorat omple i firma uns documents oficials on hi consten les notes que 
ha obtingut cada estudiant en cada assignatura. Aquests documents són lliurats al coordinador i finalment 
es posa al programa Prisma. Aquest procediment s'anomena "Tancament d'actes".
Si no es tanquen aquestes actes no hauria constància oficial de la qualificació obtinguda a aquestes 
assignatures, és a dir, no es podria certificar que s'han realitzat aquestes assignatures. Per tant no es sabria 
oficialment qui ha aprovat i qui no i amb quina qualificació i la matricula no es podria fer efectiva el 
quadrimestre que ve, encara que es podria comunicar personalment a l'estudiantat la seva nota, que 
apareixeria com "provisional".
Les actes es podrien tancar més endavant amb efectes retroactius quan ho decidissin els estudiants i 
professors. Així, si a finals de Juny som poques universitats les que duem a terme aquesta acció podríem 
fer-nos enrere i tancar actes.
Per tant, la idea es pressionar el govern perquè es faci enrere en la pujada de taxes i retallades en 
educació, plantant-nos i dient que no pensem tancar les actes fins que no es retirin les noves mesures. La 
pressió seria tant econòmica com mediàtica.

Quina capacitat de decisió té una votació sobre aquest tema dels estudiants?

Si bé la decisió final de si tancar actes o no és del professorat i l'administració, la posició de l'estudiantat 
és important com una mostra de suport i legitimitat.

Es pot obligar des del ministeri o la conselleria a que es tanquin les actes?

Si la universitat es planta no hi ha cap mecanisme jurídic per a fer res. El conflicte durarà fins que no es 
decideixi tancar les actes.

Quines conseqüències generals tindria per l'estudiantat?

Al Juliol no podria fer-se oficialment la matrícula del curs vinent, ja que oficialment el curs 2011/2012 no 
s'hauria tancat.
No obstant això, es podria pactar amb l'escola/facultat una prematriculació, és a dir, les classes podrien 
començar normalment però sense pagar res ja que no es tractaria d'una matrícula oficial.
Es desconeixen les conseqüències exactes, perquè és una cosa que mai ha passat, però en un principi, per 
no ser una decisió que pren l'estudiant, sinó la facultat, tota responsabilitat legal recau sobre aquesta, per 
tant, és l'encarregada de buscar les formes perquè l'estudiantat pugui continuar fent el curs amb 
normalitat.

Quines conseqüències generals tindria pel professorat?

Una vegada l'acció es ratifica  en la Junta de Facultat, és la Facultat en conjunt la que respon davant  
qualsevol possible conseqüència que se'n derivi.



Afectarà al sou del PDI/PAS?

El sou del PDI i PAS ja està contemplat en el pressupost de la UPC per al 2012, per tant, en principi els 
diners de les matrícules no serveixen per a pagar els sous. Si es donés el cas d'impagament al·legant que 
no hi ha diners per culpa de no haver pagat matrícules seria responsabilitat de la UPC (informació rebuda 
del PAS).

Casos particulars

Entenem la preocupació pels casos concrets però volem fer èmfasi en que si s'aprova en junta la proposta 
del no tancament d'actes la UPC haurà de buscar solucions per tots el casos, ja sigui fent petites 
excepcions o amb acords amb les possibles universitats de destí en casos de mobilitat. Ja que no només 
afecta a la nostra facultat sinó a totes aquelles on s'aprovarà.
En tot cas adjuntem la informació recol·lectada dels casos concrets:

Projecte Final de Carrera (PFC): Es guarda la nota. Tot i que s'està estudiant la possibilitat de tancar les 
actes d'aquests alumnes per a que pugui acabar la carrera. També es podria aplicar als alumnes que cursen 
les últimes assignatures i necessiten el tancament d'actes per a obtindre el títol.
Erasmus: Es podria arribar a alguna mena d'acord amb el/la director/a o el/la degà/na.
Fase selectiva i resta d'alumnes: : La situació dels  estudiants en Fase Inicial es desenvoluparà seguint el 
procediment  habitual. L'avaluació curricular se celebrarà en els terminis previstos i  sota els mateixos 
criteris. L'estudiant coneixerà si ha superat o no la  Fase Inicial de la manera habitual. Respecte la 
matriculació del curs  següent, es troba en el mateix cas que la resta d'estudiants.
Famílies nombroses: Si no es tanquen les actes és com si no es tanqués el curs, així que serviria la 
matrícula d'ara, mantenint els teus drets com estudiant. De totes maneres, en no ser una decisió 
unipersonal sinó de tota la escola/universitat, no et podrien exigir responsabilitats a tu directament.
Convenis laborals: A nivell administratiu i acadèmic estarem encara al curs 2011/2012 i els convenis, per 
tant, també.
Canvis d’universitats: Sempre, per als casos individuals on siguin indispensables les notes, es podria 
demanar un acord per tancar l'acta.

Què passa amb els alumnes que tenen beques?

Les sol·licituds s'han de presentar a l'octubre i hem de ser conscients que no tancar actes no s'ha 
d'entendre com una cosa indefinida. No podem estar amb el caos administratiu que pretenem crear amb 
això per sempre. De totes maneres es podrà anar votant a mesura que es vagin donant els esdeveniments, 
a l'octubre per exemple.
De totes maneres, moltes de les persones que tenen beques ara no podran accedir-hi l'any vinent per culpa 
de la modificació de la normativa per part del govern espanyol.

A quines escoles/facultats a dia d'avui (7/6/2012) ja han aprovat per referèndum aquesta proposta?

ETSAB: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. (Ja ha sigut aprova't a la junta de l'escola)
ETSAV: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.
ETSEIB: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Ja ha sigut aprova't a la junta de 
l'escola)
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