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Activitats 
extra -acadelDiques 

(Carta oberta als pobladors del Campus) 

És ben segur que tots coneixem 
l' ensenyament reglat; des de que som 
parvuls anem seguint els trajectes de 
formació, sempre (i per a cada 
generació) perfectament estructurats, 
acotats en temps i avaluats en nivellso 
1 sembla que la darrera etapa d' aquesta 
formació es el pas per la universitat. 

Que ens oferta la 
universitat?, vegem; d' entrada, la 
universitat ofereix tot un ventall de 
diferents «plans d' estudi» conduents 
a diverses titulacions professionalso 
Si aprofundim una mica més, ens 
adonarem de que la universitat ens 
condiciona també la forma de viureo 
La forma de viure la darrera etapa de 
forma ció intensiva, i en molts casos 
de formació exclusiva o 

Essent així, que cal esperar 
de més de la universitat? o Segurament 
cal esperar d'aquesta darrera etapa 
que ens proporcioni una educació 
completa, que a la motivació per 
aprendre i a la capacitació d'ampliar 
coneixements pel nostre compte, ens 
fomenti i desenvolupi l'esperit crític, 
la creativitat, que ens habiliti com a 

A vegades, quan la drecera es planera i recta, i ja fa una 
estona que l'estem fent, l'accident del camí esdevé 
necessari per adonar-nos de que encara estem caminanto 

tecnics, pero que també ens formi 
com a ciutadanso 

L'ensenyament de l'ofici té 
el camí perfectament assenyalat. Per 
aquest concepte es disposen els medis 
humans, materials i una planificació; 
els plans d'estudio Els nous plans 
d' estudi han estat confeccionats sota 
una intenció d' optimització 
multicriteri: 

- Actualització de coneixementso 
- Mes equilibri entre ensenyament 
teoric i practico 
- Disminució de la raó alumnes/ 
professo 
-Flexibilització i piuticularització 
del curriculum mitjanc;ant 
l'inclusió de materies 
optatives i de lliure eleccióo 
- Control continu de la progressió 
deIs alumneso 
- etc o etco 

Per aconseguir el segon 
objectiu, el complementari per assolir 
una formació integral, ja no estan tant 
clars ni els medis ni la planificacióo 
De fet es una qüestió de tots, de 
professors, d'alumnes, del personal 

d'administració i serveis, d'horari, 
d'espai, de 000' de l'entorn ambiental 
que entre tots siguem capac;os de 
realitzar. 

Procure que l'ensenyament 
reglat no ens acapario No oblidem que 
tota optimització disminueix els graus 
de llibertat d 'un sistema o En la vida hi 
han altres materies, altres objectius, 
altres «que», «com» i «qui»o 
Participem en activitats extra
academiques, ho podem fer en el barri, 
en el club d'esports 000 i també en la 
universitat. Provoquem noves 
iniciatives, recolzem les que ja 
existeixen i sintonitzen amb el nostre 
tarannao Enriquim-nos del contacte 
amb els companys, per similitud o per 
diferencia o Procurem-nos un entorn 
ambiental creatiuo No es una perdua 
de temps, ans el contrari, és, al' ensems 
que la dedicació a l'ensenyament 
reglat, una inversióo 
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La teya botigad'esports al 
campus nord . 
Venda i reparació de tottipus de mat~rial espórtiu 
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