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Tres temes contundents sobre els que vull un posicionament de la nostra escola. 

Cap de secció. 

Com a cap de secció, em veig en la obligació de liderar accions contundents per tirar endavant 

la nostra secció dins l’àmbit i panorama actual de l’escola. 

La realitat, és que mantenim un encàrrec docent inestable, i la nostra plantilla es troba en una 

situació incomoda per aquest fet. Amb l’ànim de millorar aquesta situació promouré polítiques 

de promoció de la nostra titulació a més del que realitzi l’escola. També promouré un equilibri 

entre el demandat pels estudiants i les assignatures que impartim de forma consensuada amb 

l’escola, els departaments d’aquesta i el coordinador de la titulació, oferint a la societat el 

millor enginyer elèctric que podem, sense deixar d’atendre la resta de titulacions. També 

donaré suport a les associacions que puguin aparèixer i estiguin relacionades amb l’àmbit 

elèctric.  

Per realitzar aquesta tasca serà necessari que l’escola aporti una part dels seus recursos 

personals, una part de recursos econòmics i com no, d’infraestructures. També s’haurà de 

validar l’esforç de les persones per realitzar aquestes accions i dotar de l’encàrrec docent 

corresponent per lligar l’adscripció en aquesta escola de les persones que es comprometen. 

Coordinació del màster. 

Per continuar amb la coordinació del màster he demanat: 

Una partida d’inversió directament assignada al màster, per ser decidida en la comissió de 

màster. Amb diners i cronograma de despesa. 

Recursos materials i personals per muntar i millorar pràctiques. Volem una persona assignada 

a les pràctiques de Màster que sigui el supervisor de STL i doni servei en horari de 17h a 21h 

que és l’horari del màster, si és necessari. 

Equip de promoció del màster amb propostes consolidades amb Barcelona, ja que està clar que 

els resultats de la promoció al propi centre és molt minsa. Millorar promoció interna. 

Iniciar un programa per TFM que tinguin a veure amb la promoció del centre i del màster. 

Premi (econòmic a priori) pel desenvolupament de TFM que quedi a l'escola. 

Unificar les pràctiques d'empresa amb el coordinador de la titulació i un encarregat de l’escola, 

amb el tema d’empresa. Es tracta de tenir un viver d’empreses on els nostres estudiants es 

sentin còmodes i les empreses també de forma que es pugui crear uns vincles positius.  

Reiniciar els contactes amb el Comitè assessor del màster i posar-li data a les sessions de treball. 

Objectiu saber que valoren i com ens poden ajudar. 

Fer una reunió (Director) amb tots els professors del màster per explicar la situació del màster 

i donar la cara, abans de començar cap altre acció més. Explicar el que es pot i el que no es pot 

fer. 

Persona que coordini les relacions amb les empreses i grups de recerca estrangers. 

Per tant crec que ha d’haver un descàrrec, que reconegui les tasques dels coordinadors 

provinent d’encàrrec docent, assignat a alguna assignatura, pràctiques d’empresa o introducció 

al TFM, que després es vegi reflectit en una docència reconeguda. 



 

Moto elèctrica de competició: 

Aquesta associació es necessària, no només per la promoció dels estudis, sinó com a 

complement pels nostres estudiants. A més és altament reconeguda per les empreses que 

contracten els nostres graduats. Extra acadèmicament aquesta activitat, emociona, genera 

confiança en el professorat de l’escola, permet aprendre sobre el camp i aporta una experiència 

única, digna de ser viscuda. 

Per a que això rutlli, cal un responsable de la universitat. Les seves funcions no són només 

acadèmiques o de gestió, sinó que en ell es queda amb el “Know How” del certament per poder 

passar als propers estudiants. No cal dir que tot això crea caliu de campus, responsabilitat, 

sentiment de pertinença i compromís amb l’escola per part dels nostres estudiants.  

També permet que arribi el coneixement de molts grups de recerca, professors i personal de 

l’escola en aquest tema que no és únicament d’enginyeria. Trobar recursos, oferir contactes, 

aprendre aspectes nous, arriba a tots. 

Per aquest efecte, cal que l’activitat sigui reconeguda també amb encàrrec docent pel PDI, 

com coneixements adquirits per part dels estudiants amb ECTS i com a tasques del PAS. 

Per tant demano que es treballi aquest aspecte a nivell de crèdits, assignatures i encàrrec per 

aquest fet. 

Projectes multidisciplinaris. 

Els projectes multidisciplinaris, s’han vingut realitzant de franc, a nivell de recursos, durant 

aquests anys. Aquests projectes ens havien de fer diferents, singulars fins i tot i permetrien 

que els estudiants posessin en marxar actituds, habilitats i competències més enllà del que els 

nostres plans d’estudi recollien. 

No tenim recursos personals, ni econòmics per desenvolupar aquesta activitat, ni està 

considerada com un haver del nostre centre a hores d’ara. 

Si volem ser seriosos i tenir una proposta de projectes multidisciplinaris, cal que hi hagi un 

personal del centre encarregat d’aglutinar i gestionar els recursos, facilitant, analitzant i 

comunicant els resultats obtinguts. Si els resultats no són els esperats, ho deixem de fer. 

Per tant cal reconèixer l’esforç pels professors que realitzen aquest tipus de projectes i tenir 

una infraestructura a nivell d’escola que permeti deixar ben clar que som diferents i que el que 

fem aporta valor a la formació dels nostres estudiants i a la nostra societat.   

 

PER TOT AIXÓ DEMANO SABER SI ES PRENDÀ EN SERIO, SI HI HA AQUESTA 

RESPONSABILITAT PER PART DE L’ESCOLA, SI ES PRENDRAN ACCIONS I SI ES 

DOTARÀ D’ENCÀRREC PER REALITZAR TOT AIXÒ. EN EL CAS DE QUE LA NOSTRA 

INSTITUCIÓ DECIDEIXI NO INVERTIR EN AQUESTS TEMES JO EN VEURE OBLIGAT A 

DEIXAR AL CAP DAVANT I DEDICAR EL MEU TEMPS I ESFORSOS A ALTRES TEMES. 
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