jornades universitàries

V Trobada de representants dels estudiants
i les estudiantes de la Xarxa Vives d’Universitats
Fent xarxa i compartint bones pràctiques
Del 14 al 16 de novembre de 2014
Ajuntament de Morella. C. de Segura Barreda, 28. Morella
Inscripcions en línia fins al 7 de novembre

PROGRAMA
Divendres, 14 de novembre
16 h

14 h

Acreditació dels participants

16.30 h Inauguració de les Jornades
		
17 h Models de representació i participació 		
		 estudiantil a les universitats
			 · El model de representació per sindicats.
					 Jordi Caparròs, de la Universitat de
					 València (UV)
			 · El model de representació per consells 		
					 d’estudiants.
					 Victor Marin, de la Universitat Miguel 		
					 Hernández d’Elx (UMH)
					 Ponent pendent de confirmar
19 h Gimcana cultural per equips
			 Responsables: Yolanda i Pau de la 		
			 Universitat Politècnica de València (UPV)
21 h

Dinar

17 h Taller 1: La comunicació i la formació 		
			 dels representats
			 · La comunicació a través de les xarxes 		
					 socials en esdeveniments estudiantils.
					 Pau Espinosa, de la UPV
				· Experiències de formació de representants
					 d’estudiants a la Universitat de Barcelona.
					 Albert Gili, de la UB
				· Ponent pendent de confirmar
19 h Networking II: Els nostres Consells 		
			 d’Estudiants, associacions i sindicats
20 h Cita a Morella «Sostenibilitat del sistema»
			 Juan José López Burniol, notari i 		
			 comentarista polític
				
21 h Sopar

Sopar
Diumenge, 16 de novembre

Dissabte, 15 de novembre
8h
9h
			
			
			
			
			
			

9h

Esmorzar
Networking: Els nostres consells 			
d’estudiants, associacions i sindicats
Cada Consell d’Estudiants/associació/		
sindicat disposarà de 15 minuts per
presentar el que fan, com s’organitzen 		
i les seues activitats o accions més 		
importants.

11 h Xerrada sobre drets lingüístics 			
			 Servei de Política Lingüística de la UV
13 h Presentació de la Xarxa Vives d’Universitats i
			 de la Comissió d’Estudiants
Ignasi Casadesús, secretari executiu 		
			 de la XVU

Esmorzar

10 h Com afrontar unes eleccions estudiantils?
			 · Estratègies per fomentar la participació 		
					 estudiantil en les eleccions.
					 Gemma Espigares, del CEUCAT
				· Experiències per fomentar la participació 		
					 estudiantil en eleccions.
					 Ignasi Gasset, de la Universitat de 		
					 Lleida (UdL)
11 h Face to Face: Experiències del passat 		
			 per al futur
		 Ponents pendents de confirmar
13 h

Valoracions i cloenda

14 h

Dinar

Allotjament recomanat i tarifes
Hostal la Muralla			
Carrer muralla, 12			
12300 Morella				
www.hostalmuralla.net			

· Individual: 27 euros
· Doble: 42 euros
· Triple: 52 euros
Preus per nit amb desdejuni

Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. Universitat de Girona.
Universitat de les Illes Balears. Universitat Internacional de Catalunya. Universitat Jaume I. Universitat de Lleida. Universitat Miguel Hernández d’Elx.
Universitat Oberta de Catalunya. Universitat de Perpinyà Via Domitia. Universitat Politècnica de Catalunya. Universitat Politècnica de València. Universitat
Pompeu Fabra. Universitat Ramon Llull. Universitat Rovira i Virgili. Universitat de Sàsser. Universitat de València. Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.

