
Acta Assemblea 3r Cicle - Sessió del 27 de Març de 2012
Assistents: Ritxo, Mireia, Núria, Jordi (i Jordina, cap al final)

Es repassen els objectius i l’estructura de les jornades.

Es comenten els resultats de l’enquesta (per una banda, problemes que els doctorands tenen i 
de l’altra, solucions proposades).

Inici de les jornades: 17:30h

Estructura de la jornada:
1.       (10 min) Breu presentació de l’Assemblea (Jordina) i perspectiva històrica de l’Assemblea 

(Glòria? –> la Mireia intenta contactar-hi)
2.       (15-20 min) 1ª dinàmica participativa: ronda de problemes (els assistents comenten amb 

quins problemes es troben) + Aprofitant els problemes esmentats, acabem de completar la pluja 
d’idees amb la presentació dels resultats de l’enquesta.

3.       Xerrades (5-10 min/xerrada à total 1h): presentacions dels temes que hem treballat.
4.        (10-15min)  2ª  dinàmica  participativa:  davant  els  problemes  esmentats,  els  assistents 

proposen possibles vies de treball, accions, etc. En post-its de colors, que enganxarem a la 
pissarra, agrupant-los sota diferents categories.

5.       (20 min) 3ª dinàmica participativa: els assistents s’organitzen en diferents grups i treballen 
les propostes dels post-its i presenten les conclusions en plenari posteriorment.

6.       (5min) Conclusions: Tancament de les jornades (Núria).

Difusió de les jornades
·         Mails (Jordi): Enviar-ne 2 (quan tinguem el cartell i el divendres abans de les jornades)

o   Actualitzar llista
o   Avisos tercer cicle
o   Group

·         Facebook (Mireia)
·         Notícia al Blog  (Ritxo)
·         Twitter (Ritxo)
·         Mail als coordinadors de doctorat del departament (Núria)
·         Cartell (Jordi)

o   Posar preguntes:
− saps que sense les retallades cobraries un ...% més? (en Ritxo opina que aquesta 

pregunta potser s'hauria de reformular pq podria disuadir a la gent sense remuneració a 
venir i proposa millor mencionar directament les retalladles)

− saps que la retallar el 5% a les doctorandes i doctorans pot ser ilegal?

− saps que no ens van lliurar els tiquets-menjador del 2on semestre de 2010 malgrat estar 

pressupostats?
− saps que a partir d’aquest març t’han tret el dret a ajuts de transport?

− saps que segons la llei de la ciència tots els doctorands hauríem de tenir contracte?



-  saps  que  el  2011  es  va  aprovar  un  nou  reial-decret  per  regular  els 
doctorats?

-  Saps què ha aconseguit l’Assemblea als òrgans de govern de la UAB?
-  Tens altres problemes? Tens idees per solucionar-los? Vine a les jornades!

·         Xapes (Jordina)
o   Disseny: taronja exprimida (ho intentarà el Jordi)

Pica-pica (unes 30 persones):
·         10 xibeques/ 2 coca-cola/ 2 llimonades
·         Gots de plàstic: 50
·         Patates xip: 4 bosses
·         Pa amb tomàquet (pa de pagès 2kg) + embotit (4 paquets, 1 de cada)
·         Truites de patates: 3

Altres
·         Posar una guardiola perquè la gent posi calers per l’Assemblea
·         Vendre Samarretes
·         Portar càmara (Núria)


