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Antecedents 

 LOMLOU 2007: Preveu l’aprovació 

de l’Estatut i de la creació del Consell 

de l’Estudiant Universitari  

(a nivell nacional). 

 L’EEES destaca des del seu inici la dimensió de 

l’estudiant com a subjecte actiu del procés 

formatiu i com a subjecte participatiu de la 

gestió universitària. 
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Amb molta participació 

 Organitzacions d’estudiants i el Consell de la 
Joventut 

 CRUE 

 Conferència Defensors 

Universitaris 

 Entitats representatives 

de discapacitats 
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Destinataris 

FORMACIÓ 
CONTINUA 

ALTRES 

 

DOCTORAT 

 

GRAU 

MÀSTER 

MATRICULATS EN 
CENTRES 
DOCENTS 

• PROPIS 

• ADSCRITS 

• FORMACIÓ 
CONTINUA 

UNIVERSITATS 

• PÚBLIQUES 

• PRIVADES 
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Àmbits d’aplicació 

APRENENTATGE 

GOVERNANÇA 

FORMACIÓ INTEGRAL 
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Aprenentatge 

ORIENTACIÓ 
ABANS L’INGRÉS 

  

 

TUTORIES 
PERSONALITZADES 

DE TITULACIÓ 

DE MATÈRIA 

 

FORMACIÓ DE 
QUALITAT 

 

 

AVALUACIÓ 
OBJECTIVA I 
CONTINUA 

  

 

 
 
 
 

CONCILIACIÓ 
VIDA LABORAL I 

FAMILIAR 

 

 

 

IGUALTAT 
OPORTUNITATS 

ESTUDIANTS 
AMB 

DISCAPACITAT 

PROGRAMES 
ESPECÍFICS DE 

MOBILITAT 

AMB PREVISIÓ 
DE 

BEQUES I 
AJUTS 

 

FER pública 

PROGRAMACIÓ 

DOCENT 

ESPECIFICADA: 
OBJECTIUS 

CONTINGUTS 

METODOLOGIA 

SISTEMA 

AVALUACIÓ 

 

PRÀCTIQUES  
 

GARANTIES EN 

REVISIONS 

D’EXÀMENS I 

RECLAMACIONS 
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Governança 

Promou la participació activa 
estudiants en la pressa de 

decisions a través dels òrgans de 
govern de les universitats 

Anima a l’associacionisme 
posant mitjans (locals i 

subvencions) 

Estableix el principi: cap estudiant 
renuncia a la universitat per raons 
econòmiques: participació en el 
disseny de programes Beques i 

Ajuts 

Podran crear-se comissions 
conjuntes PDI, Estudiants i PAS 

per fomentar la convivència i la 
corresponsabilitat 



www.upc.edu 

Consell d’Estudiants 
Universitaris de l’Estat 

Es crea com a òrgan de deliberació, consulta i participació dels estudiants 

davant del Ministeri d’Educació, algunes de les seves funcions: 

 Participar en els criteris del programes de beques i ajuts. 

 Fer propostes al Ministeri. 

 Col·laborar amb el Síndic. 

 Conèixer els informes respecte al mapa de titulacions. 
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Formació integral: 
els  VALORS 

Foment i participació dels 
estudiants i afavorint  les 

activitats: 

• Socials 

• Voluntariat 

• Cooperació i 
desenvolupament 

Reconeixement per la pràctica 
esportiva facilitant: 

• Espais i mitjans 

• Facilitats als esportistes 
d’alt nivell 

• Estudiants discapacitats 
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Serveis d’Atenció 

UNITAT Atenció 

Informació 

orientació 

Serveis adaptats 
i d’atenció als 

estudiants 
discapacitats 

Accés i gestió 
serveis 

d’allotjament 

Associació 
d’antics alumnes 
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Compromís del govern de l’Estat 

 

Revisió  

assegurança  

escolar 

Projecte de Llei per 
regular la potestat 
disciplinària a les 

universitats 
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L’EEU a la UPC: Aprenentatge 

Accions de tutoria i orientació acadèmica 

Reconeixement de crèdits per pràctiques en Empresa 

Ajuts a Programes de mobilitat  

Beques a l’estudiantat 

Ajuts per projectes de recerca 

Càtedra d‘accessibilitat 

Pla d’igualtats d’oportunitats 
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L’EEU a la UPC: Governança 

Participació en els òrgans de govern 

 

Consell de l’estudiantat 

 

Delegacions d’estudiants  

 

Consell de Doctorands i doctorandes 
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L’EEU a la UPC: Formació integral 

Foment de la participació en activitats solidàries (CCD) 

 

Programes per incentivar l'emprenedoria  

 

Reconeixement pràctica esportiva 
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L’EEU a la UPC: Serveis d’Atenció 
Servei d’atenció a l’estudiant (on line) 
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L’EEU a la UPC: Serveis d’Atenció 

. 

 Alumni 
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