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1. QUÈ VOL DIR SER DELEGAT O DELEGADA DE GRUP ACADÈMIC?
Ser escollits pels companys com a delegats de grup acadèmic és una responsabilitat i, alhora, una oportunitat per treballar en
xarxa amb altres estudiants de la vostra facultat i del campus.

PUC SER DELEGAT O DELEGADA?
Perquè us puguin escollir, cal:

			Que estigueu matriculats.
Que presenteu la vostra candidatura.

			

EL PROCÉS D’ELECCIÓ
Si és el primer cop que es tria delegat o delegada en el vostre grup acadèmic, l’elecció es farà en dues fases:

1
2

Personal tècnic de la unitat de Dinamització Comunitària, i l’equip de docència del grup
acadèmic, amb el suport del Consell d’Estudiants, si s’escau, us explicaran el procés, el
calendari i les funcions a desenvolupar (durant el mes de setembre).

Podreu presentar la vostra candidatura en línia i el grup triarà delegat o delegada entre les
persones candidates que es presentin. Tota la informació estarà disponible en el web de
les eleccions de delegats i delegades.

DURACIÓ I DEDICACIÓ
La vostra dedicació com a delegats ha de ser, com a mínim, d’un curs acadèmic, amb la possibilitat de renovació si
el grup, vosaltres i el centre esteu d’acord a donar continuïtat al càrrec. En cas que sigui un nomenament per renovació,
cal que ompliu la fitxa de renovació com a delegat o delegada que se us farà arribar a principi de curs per a què s’activi
el nou període.
Teniu dret a aturar la vostra dedicació com a delegats i, en cas que ho feu, cal que ho comuniqueu a la unitat de
Dinamització Comunitària, a través del formulari de baixa d’inscripció a elCens de delegats i delegades de grup
acadèmic, i a la coordinació de curs, tan aviat com sigui possible, per tal de trobar una persona substituta.
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FUNCIONS PRINCIPALS DELS DELEGATS DE GRUP ACADÈMIC

Vetllar per la igualtat d’oportunitats, els drets i els deures de l’alumnat i, en cas de detectar
alguna situació de desavantatge, posar-ho en coneixement de la coordinació del grau.

Identificar pràctiques docents i interaccions entre l’alumnat sexistes i discriminatòries a
l’espai acadèmic, així com conèixer els recursos que s’ofereixen dins la universitat. Treballar
per què l’aula esdevingui un espai igualitari, sense LGTBI-fòbia i segur per a totes les
persones: escoltar activament, acompanyar i donar supor als companys en aquest aspecte.

Exposar als docents aquells acords a què el grup acadèmic hagi arribat, i fer un bon retorn
als companys d’allò que hagueu parlat amb els docents.

Compartir amb els companys la informació sobre activitats complementàries o de
representació estudiantil que us arribi per raó del vostre càrrec.

Assistir a les formacions que la unitat de Dinamització Comunitària ofereix per als delegats
de grup acadèmic.

Participar activament en les reunions amb els coordinadors de grau del vostre centre per
tal de garantir el seguiment acadèmic, així com en les reunions que el Vicedeganat d’Alumnat
i Ocupabilitat estimi oportunes.

Conèixer les guies docents de les assignatures del vostre grup acadèmic, l’equip docent que
imparteix les assignatures i les normatives de caràcter acadèmic o de presa de decisions de
la facultat i la universitat.
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En l’exercici de les vostres funcions com a representants s’espera que
sigueu:

Actius i amb iniciativa
Com a representants, us arribarà informació i
oportunitats que haureu de compartir amb el grup.
Sovint us plantejarà situacions en què haureu d’actuar,
sovint no directament, i caldrà que convoqueu el grup
per tal d’exposar-les i informar-ne.

Conciliadors
És possible que el grup acadèmic sigui divers i
plantegi posicionaments diferenciats davant la
mateixa situació. Així doncs, cal que tingueu
una actitud pròxima que vetlli per acostar
posicions.

Respectuosos
Tant amb el grup com amb els docents i amb
el personal d’administració i serveis amb
els quals us relacioneu.

Prudents
Atès que ser representant suposa accedir a
informació que sovint és de caràcter sensible,
heu de fer-la servir només per a qüestions
relacionades amb el càrrec.
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2. EL GRUP ACADÈMIC
El grup acadèmic és el grup d’estudiants a qui representeu.
Segons l’organització de cada centre, pot ser una aula, un curs de grau o de doble titulació, una menció, un
mínor, un màster oficial o bé un grup format per membres amb algun tret acadèmic característic.
És possible que no sempre coincidiu a classe amb totes les persones a qui representeu. Així doncs, haureu de trobar la
manera de fer-vos visibles i estar disponibles per a tots els membres del grup. Cada centre estipularà el nombre de
delegats per grup acadèmic en funció del nombre d’estudiants, la càrrega de feina i la complexitat de l’estructura de la
titulació.i.

El grup acadèmic és el
grup d’estudiants a qui
representeu.

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

En el cas de la Facultat de Ciències de la Comunicació, hi ha 21 grups acadèmics, amb un
nombre màxim de dos delegats per grup.
En el cas de les titulacions de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions
Públiques, hi ha un grup acadèmic per curs.
En el cas de la titulació de Periodisme, hi ha dos grups acadèmics per curs a 1r curs (grup 1
i grup 2) i tres grups acadèmics per curs (grup 1, grup 2 i grup 3) a la resta de cursos.
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3. EL CENS DE DELEGATS I DELEGADES DE GRUP ACADÈMIC
El Cens de delegats i delegades de grup acadèmic del curs 2019/2020:

altres estudiants del campus que també col·laboren en
el seguiment acadèmic.

Els delegats de grup acadèmic s’han de donar a conèixer,
ja que els estudiants tenen dret a saber quins són els
seus representants. D’altra banda, saber a qui adreçarse de cada grup facilitarà la tasca del cos docent i de la
coordinació de titulació.

La inscripció en elCens, ja sigui per primera vegada o bé per
renovació, es recomana que es faci abans del 15 d’octubre
de cada curs, per tal de garantir l’inici del seguiment
ElCens és una eina de transparència i visibilitat de la tasca acadèmic i l’arribada d’informació al grup acadèmic.
que desenvolupeu com a representants d’estudiants.
A més a més, d’aquesta manera es facilita la composició i
La inscripció a elCens facilitarà la gestió del reconeixement activació d’òrgans institucionals de representació estudiantil
acadèmic de la vostra tasca com a delegats, us permetrà (més endavant s’exposa quins són).
accedir a formació específica i treballar en xarxa amb

Un document
important a tenir
en compte són les
PREGUNTES FREQÜENTS,
elaborades per delegats
d’anys anteriors.

Un cop registrats a elCens,
els delegats disposareu d’un
espai de comunicació a través
d’una Aula Moodle.

El conjunt de delegats de grup acadèmic disposa d’un
espai de comunicació, una Aula Moodle, a la qual se us
donarà accés un cop estigueu registrats a elCens, per tal
de fomentar el treball en xarxa i garantir que us arribi la
informació. És una eina de doble direcció, a través de la
qual els delegats ens podeu exposar les vostres necessitats
i nosaltres us fem arribar la informació i documentació
necessàries per a desenvolupar les vostres funcions.
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4. REFERENTS I AGENTS COL·LABORADORS EN LES TASQUES DEL
DELEGAT O DELEGADA DE GRUP ACADÈMIC

1

Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat.
La Dra. Anabel Galán forma part de l’Equip
de Govern, format pel rector, els vicerectors,
la secretària general i el gerent. Té la
responsabilitat, entre d’altres, de la política de
participació estudiantil i de la dinamització de
la comunitat.

2

Unitat de Dinamització Comunitària.
És l’encarregada de gestionar elCens de
delegats i delegades de grup acadèmic,
programar-ne la formació que s’hi adreça i
fer-ne el seguiment, així com fer-los arribar
informació d’activitats participatives, culturals,
solidàries i esportives i d’aquelles que puguin
complementar i millorar la seva formació. Us
podeu adreçar a la unitat de Dinamització
Comunitària a través de l’adreça
elcens.participacio@uab.cat.
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3

Equip de coordinació del grau. Es tracta de
l’equip de docents encarregats de dirigir,
organitzar i coordinar els ensenyaments de
cadascuna de les titulacions que s’imparteixen
a la Facultat. Els delegats de grup acadèmic
hi heu de tenir contacte directe i regular,
per tal de fer arribar la veu de l’alumnat.
En el cas de la Facultat de Ciències de la
Comunicació, les dades de coordinació del
grau es troben en l’enllaç següent.

4

El Vicedeganat de Docència, Professorat
i Estudiants el referent de la comunitat
d’estudiants en l’equip de govern de la Facultat.
En el cas de la Facultat de Ciències de la
Comunicació, la Vicedegana de Docència,
Professorat i Estudiants és actualment la Dra.
Carmina Crusafon (carmina.crusafon@uab.
cat).

5. REPRESENTACIÓ D’ESTUDIANTS A LA FACULTAT I A LA
UNIVERSITAT

{

Com a estudiants, teniu dret a presentar-vos als processos d’elecció de representants de
la facultat i de la universitat, així com a formar part d’altres espais de participació política o
associativa. Com a delegats, heu de donar a conèixer aquests òrgans i animar els compays
a formar-ne part. En la mesura que pugueu, heu de fer arribar la informació que afecti el grup
acadèmic a aquests òrgans perquè en parlin.
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}

1. Òrgans de seguiment
acadèmic

2. Òrgans
institucionals de
representació estudiantil:
CEFac i CEUAB

La tasca principal com a delegats és fer el
seguiment acadèmic del vostre grau, i en
concret de les assignatures que desenvolupa
el vostre grup acadèmic. Per aquest motiu,
haureu de participar en les reunions a
les que us convoqui la coordinació
de del vostre grau. El vostre referent serà el
coordinador o coordinadora de titulació.

3. Òrgans de govern

DE LA FACULTAT
Els òrgans de govern de la Facultat de Ciències
Polítiques i Sociologia són: la Junta de Facultat, el
degà o degana i el seu equip. La Junta de Facultat
és un òrgan col·legiat on hi ha una representació
d’alumnat, docents i personal d’administració i serveis.
És l’òrgan màxim de representació de la Facultat. Són
funcions de la Junta de Facultat l’elecció del degà o
degana, l’elaboració, l’aprovació i la modificació, si
escau, del Reglament de la Facultat, l’elaboració
de les línies generals d’actuació de la Facultat i la
supervisió de la gestió dels òrgans de govern de la
Facultat. El degà o degana representa la Facultat i
presideix la Junta de Facultat. La composició de
la Junta de Facultat la trobareu en l’enllaç. L’equip
de deganat el formen la Degana i la secretària de
deganat, i els vicedegans. La Vicedegna de Docència,
Professorat i Estudiants, la Dra. Carmina Crusafon,
és la referent dels delegats de grup acadèmic, així
com també ho són els coordinadors o coordinadores
de titulació.

DE LA FACULTAT
La vostra facultat té constituït un consell d’estudiants de
centre, l’Òrgan Coordinador de l’Alumnat (OCA). El fet
de ser delegat o deleagada fa que automàticament en
formeu part. Cal que doneu a conèixer aquest òrgan i hi
participeu de forma activa.

DE LA UAB
El màxim òrgan institucional de representació
estudiantil és el CEUAB, Consell d’Estudiants de la
UAB. Actualment, en formen part 54 estudiants. És el
Consell de cada centre qui convoca una sessió plenària
extraordinària oberta per tal de triar 4 estudiants perquè
en formin part i representin la facultat. Com a estudiants
de la facultat, podreu presentar-vos com a candidats/es
per a formar part del CEUAB. Sigui aquest el cas o no,
cal que expliqueu l’existència d’aquest òrgan i que en
promogueu la participació.

DE LA UAB
El màxim òrgan de participació, debat i
representació de la comunitat universitària és el
Claustre, el qual debat les línies generals d’actuació
de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i
impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern.
Es renova cada quatre anys, a excepció del sector
de l’alumnat, que ho fa cada dos anys. Està format
per 300 persones, de les quals 90 són estudiants.
Podeu trobar més informació sobre l’òrgan i la seva
composició en aquest enllaç. El Claustre està presidit
per la rectora, la Dra. Margarita Arboix, que va ser
elegida per la comunitat universitària en elecció directa
i per sufragi universal el 19 de maig de 2016.
El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica
i representa legal i institucionalment la Universitat.
Podeu consultar-ne tots els membres al web de la

UAB.
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6. FORMACIÓ COM A DELEGAT O DELEGADA
Des de la Unitat de Dinamització Comunitària, s’elabora una programació estable de càpsules formatives per a
delegats i delegades. Hi tenen accés estudiants de totes les facultats de la UAB, i són per tant també un espai de
trobada i de creació de xarxa entre delegats i delegades.
Tota la programació de formació és en línia, i s’hi accedeix a través de la plataforma Moodle per a delegats, que
s’activa amb la inscripció a elCens de delegats i delegades.
Algunes sessions són d’accés prioritari per a delegats i delegades de nova elecció, ja que les necessitats a l’hora
d’afrontar per primera vegada el càrrec no són les mateixes que un cop ja s’ha dut a terme la tasca anteriorment. La
programació completa és la següent:

•

— Eines bàsiques del delegat o delegada

•

— El Moodle de delegats i delegades

•

— Enquestes de seguiment acadèmic

•

— Sistema de beques a les universitats catalanes

•

— Estructures de representació i participació als centres

•

— Processos electorals a la universitat I, II i III: les eleccions a rector/a, al
Claustre i a la Junta de facultat

•

— Mobilitat acadèmica

•

— Qüestions de gènere a l’aula

•

— Participa al Tàndem

•

— Coneix els col·lectius de elDirectori

La inscripció
a les formacions es
fa a través del Moodle
de delegats i delegades
de grup acadèmic.

A final de curs, es farà
una sessió d’avaluació
conjunta per a tots els
delegats.

Les
formacions poden
ser en modalitat de
conferència online o de
treball autònom dels
continguts.
11

7. RECONEIXEMENT ACADÈMIC
La Normativa de reconeixement acadèmic, a l’article 97, indica que per l’exercici de tasques de representació d’estudiants es poden
obtenir fins a 2 crèdits ECTS per curs acadèmic, i per a un màxim de 3 cursos acadèmics (6 crèdits ECTS).
Podeu reconèixer crèdits per tasques de representació d’estudiants en cas que sigueu delegats de grup acadèmic, membres del
consell d’estudiants de la facultat, membres de la junta de facultat o de la junta permanent, membres de les comissions ad hoc
proposades pel deganat de la facultat, membres del Consell d’Estudiants de la UAB (CEUAB), membres del Claustre, o membres
del Consell de Govern o de qualsevol de les seves comissions delegades.
Cada crèdit ECTS correspon a 25 hores de dedicació, i les hores no són acumulables en els diferents cursos. Per fer el reconeixement,
cal que ho sol·liciteu a la gestió acadèmica de la facultat, i us recomanem que ho feu a finals de curs i en els darrers cursos del grau.

DE LA
FACULTAT

DE LA UAB

DELEGATS DE GRUP ACADÈMIC
Els delegats de grup acadèmic inscrits en elCens
podran reconèixer 15 hores* per la realització de les
tasques pròpies del càrrec, les hores d’assistència
a la formació que ofereix la Unitat de Dinamització
Comunitària, i les hores de dedicació a les reunions i
activitats de seguiment docent de la facultat.

CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA UAB (CEUAB)
Els membres electes del ple del Consell d’Estudiants
de la UAB poden reconèixer les hores d’assistència
a les sessions plenàries del CEUAB.

CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA FACULTAT
Els membres del consell d’estudiants de la facultat
poden reconèixer les hores d’assistència a les
sessions plenàries.

CLAUSTRE
Els membres del Claustre de la UAB poden
reconèixer 15 hores* per la realització de les
tasques pròpies del càrrec i les hores d’assistència
als claustres.

JUNTA DE FACULTAT
Els membres de la junta de facultat o, si escau, de
la junta permanent podran reconèixer 15 hores* per
la realització de les tasques pròpies del càrrec i les
hores d’assistència a les sessions de la junta de
facultat o de la junta permanent.

CONSELL DE GOVERN I COMISSIONS
DELEGADES
Els membres del Consell de Govern de la UAB, o
de qualsevol de les seves comissions delegades,
poden reconèixer les hores d’assistència als plens
del Consell de Govern o a les comissions.

COMISSIONS AD HOC
En el cas que el deganat de la vostra facultat creï
comissions específiques i en sigueu membres, podeu
reconèixer les hores d’assistència a les reunions
de la comissió o les emprades en la realització de
tasques relacionades.

*Hores no acumulables en cas de més d’un càrrec com a representant.
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8. EL DELEGAT O DELEGADA D’IGUALTAT

{

A principi de curs, els delegats i delegades de grup acadèmic escolliran dos delegats o delegades
d’igualtat per centre. S’hi podran presentar tots els estudiants de la facultat i les dues persones
escollides participaran de la Comissió d’igualtat de la facultat i del Consell d’Estudiants del centre.
Els 26 delegats d’igualtat, dos per centre, escullen a 1 persona que participarà al CEUAB, 2 persones
per la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat, i 1 persona per la Comissió d’Igualtat delegada del
Consell de Govern.
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}

9. RECURSOS PER A LA TASCA DE DELEGAT O DELEGADA
Cal facilitar l’accés dels delegats de grup acadèmic a:
•

a) Normativa bàsica dels delegats de grup acadèmic.

•

b) Codi de bones pràctiques en la docència i en l’estudi.

•

c) Recull de preguntes freqüents de elCens de delegats i delegades.

•

d) Reglament de la facultat i normatives pròpies de funcionament de facultat que afectin el seguiment acadèmic.

•

e) Normativa del Consell d’Estudiants de la UAB.

•

f) Normativa acadèmica per al reconeixement de crèdits.

•

g) Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista.

•

h) Directori de col·lectius de la UAB.

•

i) Cens de delegats i delegades de grup acadèmic.
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