CANDIDATURA A L’EQUIP DE COORDINACIÓ
del CONSELL de l’ESTUDIANTAT de la UNIVERSITAT de LLEIDA

Benvolguts/des estudiants,
El consell de l’Estudiantat és un òrgan de representació estudiantil on, un
cop més, ens trobem davant de l’elecció dels nostres representants per tal
de liderar-lo. Partim d’un equip de coordinació que ha estat creixent i
fomentant, dia rere dia, la participació i el sentiment de pertinença de la
nostra universitat. Per això, ens presentem tres estudiants compromesos
amb la continuïtat d’aquesta representació per tal de continuar defensant
els interessos dels estudiants.
Volem treballar amb ganes la millora continua d’una institució que la
sentim nostra, potenciant la figura del coordinador de centre, així com la
del delegat i altres figures on puguin participar la resta de comunitat
universitària. Amb això, volem intentar implicar estudiants de diferents
perfils i centres perquè sigui el més representatiu possible.
Tanmateix, hem de seguir desenvolupant aquells aspectes que
considerem importants com ara el relleu dels consells, la formació dels
representants, la difusió d’informació i les relacions institucionals.
Ens posem a la vostra disposició i esperem comptar amb el vostre suport
per tal de poder representar a l’estudiantat de la nostra universitat.

Lleida, 30 de maig de 2014

OBJECTIUS de L’EQUIP:

Representants dels estudiants

Comunitat universitaria

Pel que fa els objectius, continuarem amb la mateixa dinàmica i estructura que
portava l’anterior equip de coordinació, ja que és un model que ha tingut una bona
resposta i seria important assegurar-li una continuïtat.

Donar a conèixer els organs de representació entre la
comunitat universitària

Fomentar la participació de l'estudiantat

Dur a terme una política de captació de nous
representants
Continuar fent ús de les xarxes socials i el web per la
transmissió d'informació

Esforç per la unió, la cohesió i el sentiment de pertinença entre
els representants

Seguir elaborant manuals i protocols de bones pràctiques en
representacio estudiantil

Donar continuïtat a la formació de qualitat entre els
representants estudiantils

Treballar conjuntament per vetllar per la correcta
implementació de les noves metodologies docents (EEES)

Caldrà avaluar-los de forma periòdica per tal de valorar el seu compliment i proposar aspectes
de millora en aquells objectius que siguin convenients.

EQUIP DE COORDINACIÓ:
Seguint el nou Reglament de Règim Intern (RRI), l’equip quedaria de la següent manera:

Coordinació: Vanessa Díaz
Estudiant de 1r de Medicina i graduada en Infermeria per la UdL

Persona que ostentaria la màxima representació del Consell

Tresoreria: Roger Brufau
Estudiant de 1r curs del Doble grau Dret + ADE
Persona responsable de la gestió econòmica del Consell

Secretaria: Ignasi Gasset
Estudiant de 1r curs d'Infermeria
Persona responsable de la gestió administrativa del Consell
A més a més, volem plantejar figures de referència per les normatives, esdeveniments i
publicitat, entre altres afers, fomentant alhora la participació de tota la comunitat
universitària, fent del Consell un òrgan el més representatiu possible.
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Aquesta estructura es podrà renovar en funció de les necessitats del moment, afegint o
eliminant afers, així com les seves figures de referència.
Per a més informació: consell@estudiantat.udl.cat

