Obrint marcs
d’intercanvi i reflexió
des de la universitat
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VI TROBADA DE
REPRESENTANTS
DELS ESTUDIANTS
I LES ESTUDIANTES
DE LA XARXA VIVES
D’UNIVERSITATS
Universitat Politècnica de València, del 19 al 21 de febrer de 2016
Campus de Vera. Casa de l’Alumne (Edifici 4K). Sala Ximo Mora
Mapa i localització en el campus

OBJECTIUS
L’objectiu de la trobada de representants de l’estudiantat és treballar des d’un enfocament de revisió pràctica, per millorar la coordinació entre
universitats, l’intercanvi de coneixements i material, la promoció de l’estat actual de la nostra llengua i la formació dels representants mateixos.

ÀMBITS DE TREBALL
Llengua i educació superior. La problemàtica de la llengua en els estudis universitaris
Es planteja realitzar un recorregut sobre la llengua en les diferents universitats de la Xarxa, analitzant les possibles problemàtiques amb les
quals es troben els estudiants en la vida universitària., amb la participació de representants de l’administració pública i dels equips rectorals de
la Universitat Politècnica de València i de la Universitat de València, en una taula redona.
Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris
A partir de les problemàtiques quant a les dimensions socials del l’estudiantat, i davant la creixent preocupació dels representants en torn
aquest problema es planteja fer una anàlisi exhaustiva de la situació social real a les nostres universitats. Aprofitem la participació de representants de l’estudiantat al projecte Via Universitària per tenir aquesta referència com a punt de partida per a traure conclusions i plantejar projectes
futurs.

D’altra banda, amb finalitat formativa es plantegen altres 2 àmbits per atendre les necessitats plantejades en l’anterior Trobada:
Habilitats per a la millora com a representant. Negociació i resolució de conflictes
Els representants de l’estudiantat ens trobem en situacions difícils de controlar i de gestionar. És necessari formar als nostres representants
com a mediadors i negociadors per a fer més lleugera la càrrega de responsabilitat que porten durant tots els anys que es dediquen a millorar
la vida universitària..
Habilitats per a la millora com a representant. Comunicació i gestió de les xarxes socials
La millora de la comunicació no només pot ser un factor clau per optimar la comunicació entre representants i alumnes, sinó que també pot
afavorir la implicació de l’alumnat en la representació i la defensa dels propis drets.

INSCRIPCIONS
Cal confirmar la participació a través d’aquest formulari. Termini d’inscripció: 15 de febrer
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PROGRAMA

DIVENDRES 19 FEBRER
17.30 h 18.30 h

RECEPCIÓ DELS PARTICIPANTS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

19 h - 21 h

ACTE D’OBERTURA I PRESENTACIÓ

19 h - 21 h

TAULA RODONA

Llengua i educació superior. La problemàtica de la llengua en els estudis universitaris
Rafael Castelló Director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València

21 h

SOPAR

23 h

ACTIVITAT LÚDICA

DISSABTE 20 FEBRER
9h

TAULA RODONA

Comunicació efectiva
José Luis Poza Responsable de projectes d’innovació docent a la Universitat Politècnica de València
11 h

DESCANS

11.30 h

PRESENTACIÓ DE RESULTATS PRELIMINARS DE L’ENQUESTA VIA UNIVERSITÀRIA. ACCÉS, CONDICIONS D’APRENENTATGE,
EXPECTATIVES I RETORNS DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS
Ramon Llopis Professor Titular de Sociologia de la Universitat de València i membre de l’equip redactor de Via Universitària

12 h

DEBAT

13.30 h

DINAR

15.30 h

VISITA AL CAMPUS ESCULTÒRIC UPV (VAEU)

17.30 h

PONÈNCIA

Community manager
21 h

SOPAR

23 h

VISITA NOCTURNA AL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA
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PROGRAMA

DIUMENGE 21 FEBRER
9h

TALLER

Negociació i resolució de conflictes
Alberto Conejero Vicesecretari general de la Universitat Politècnica de València
11 h

DESCANS

11.30 h

TAULA RODONA

El conflicte de l’estudiant
13.30 h

COMIAT

TRANSPORT
Avió: metro Línia 3 fins a Benimaclet. Transbord a línia 4 o 6 cap a Tarongers. Para a La Carrasca. Caminant fins porta M de la Universitat Politècnica de València
Tren: metro Línies 3 o 9 fins a Benimaclet. Transbord a línia 4 o 6 cap a Tarongers. Parada a La Carrasca. Caminant fins porta M de la Universitat Politècnica de València
Tren AVE: metro Línies 1 o 2 fins Àngel Guimerà. Transbord a línia 3 o 9 fins a Benimaclet. Transbord a línia 4 o 6 cap a Tarongers. Parada a La Carrasca. Caminant fins
porta M de la Universitat Politècnica de València
Cotxe Nord: entrada per V-21. Avda Tarongers. Porta M de la Universitat Politècnica de València

ALLOTJAMENT RECOMANAT
Hotel Universidades
Carrer Doctor Vicente Zaragoza, 13
46020 València
www.hoteluniversidades.com

