
FEMINISTA
La universitat ha d'esdevenir un espai segur
per a totes, on no hi hagi cabuda a actituds
masclistes, LGTB-fòbiques ni la reproducció
d'una cultura patriarcal. Assegurar una
igualtat d'oportunitats per a l'alumnat
independentment de la seva classe, identitat i
orientació sexual, origen i ètnia. Seguiment
actiu del IV Pla d'Igualtat.
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La universitat ha de ser un espai de
creació, desenvolupament col·lectiu i
creixement personal, més enllà de
l'àmbit acadèmic. Per aquest motiu
s'ha de treballar per assolir un model
d'universitat pública i gratuïta, una
universitat per a totes i tots.

ECOLOGISTA
Com a futures i futurs enginyers hem
d'assegurar que la nostra universitat, sigui un
exemple en conscienciació i educació de
l'emergència climàtica existent.

QUALITAT
Una universitat de qualitat. L'equipament
necessari a l'abast de l'alumnat, exigir
beques-salari i un sou digne per PDI i PAS.

CATALANA
Un model d'universitat on el català sigui la
llengua vehicular i la cultura promoguda. On
la pròpia universitat vetlli per la promoció del
català, facilitant eines a persones
nouvingudes per garantir la seva integració. 

PARTICIPATIVA
Establiment de mecanismes que promoguin
l’interès de l’alumnat per les qüestions de
política universitària i que fomentin la seva
participació en els òrgans de govern i als
processos electorals.

COVID-19
Garantir el màxim de presencialitat possible,
cal evitar l'escletxa digital i defensar que les
aules són segures. Necessitat evident de què
l'alumnat formi part dels processos de
desescalada i protocols, així com assegurar
que les mesures aplicades ens tinguin en
consideració. 
Assegurar el seguiment psicològic dels
estudiants que ho sol·licitin, necessitat urgent
de la reducció del temps d'espera i augmentar
les sessions gratuïtes.

AVALUACIÓ I
PERMANÈNCIA
Necessitat d'un canvi de normativa de
reavaluació del centre, per tal d'afavorir a la
permanència acadèmica. Cal una oposició als
models de permanència econòmica, no a la
penalització econòmica en segones i
successives matriculacions.

LLUITEM PER LA UNIVERSITAT
QUE VOLEM!


