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D’UNIVERSITATS

Del 15 al 19 de febrer de 2017
Universitat de Girona
Capella del Roser
Plaça Sant Doménec, 3. 17004 Girona
MAPA

CONTINGUTS

Per tal de donar contingut al projecte, el grup de treball creat pel CEUCAT proposa dividir el fòrum en 5 mòduls diferents. El 
principal mòdul conductor és el 5 -> Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Creiem que els representants dels estudiants 
tenim la necessitat d’entendre com funciona l’EEES regit per la Unió Europea, i al seu torn, entendre el Pla Bolonya.

En aquesta trobada, hem recollit les opinions d’altres jornades d’aquestes característiques, on es deia que els representants 
poden tenir un nivell diferent de coneixença dels temes tractats. Per tant, hem decidit plantejar el Mòdul 1 i el Mòdul 3 lligats. La 
intenció és crear 2 grups: un grup d’experts (10-12 persones) que treballarà el Mòdul 3 i el grup de formació (la resta de mem-
bres) en el Mòdul 4.

PRESENTACIÓ

Els dies 15, 16, 17, 18 i 19 de febrer es realitzarà la VII Trobada de Representants d’estudiants de la Xarxa Vives d’Universitats. 
La Universitat de Girona serà, durant 5 dies, el bressol de la representació estudiantil amb representants de Catalunya, el País 
Valencià, les Illes Balears, Andorra, Catalunya del Nord i Sardenya. També ens interessa promocionar Girona, i en particular la 
societat gironina. Hem pensat activitats de caire cultural per ensenyar la història de Girona, participant i interactuant amb els 
gironins i gironines.

Actualment, tenim una representació estudiantil que va creixent en nombre. El que proposem en la trobada d’enguany és donar 
una base sòlida i entendre el sistema universitari des d’Europa fins a la regió de la seva universitat, i dotar els més experimentats 
de les eines i les competències necessàries per afrontar dinàmiques i projectes, coneguts com soft skills. 

WWW.VIVES.ORG

Amb la col·laboració de:Organitza:

INSCRIPCIONS

Cal confirmar la participació a través d’aquest formulari abans del 5 de febrer de 2017. 

La inscripció inclou la participació a la Trobada, l’allotjament i els àpats durant els dies de Trobada, a excepció del sopar de 
dimecres 15 i el dinar de diumenge 19.  

El nombre màxim de participants per universitat és de 3.

https://www.google.es/maps/place/Universitat+de+Girona/@41.985573,2.8273086,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x98e77127ac001baf!8m2!3d41.985573!4d2.8273086
http://www.vives.org/2017/01/18/inscripcio-a-la-vii-trobada-de-representants-destudiants-de-la-xarxa-vives/
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INSCRIPCIONS (CONTINUACIÓ)

El preu de la inscripció depèn de l’opció d’allotjament escollida:

 Opció 1 - 65 €. Alberg (en règim de dormir més esmorzar en habitacions compartides d’entre 4 i 8 persones segons  
 disponibilitat).
 Opció 2 - 115 € . Hotel (en règim de dormir més esmorzar en habitació doble - habitació ocupada per dues  persones).
 Opció 3 - 85 €.  Hotel (en règim de dormir més esmorzar en habitació triple - habitació ocupada per tres persones).
 Opció 4 - 185 € Hotel (en règim de dormir més esmorzar en habitació doble per a ús individual).
 Opció 5 - 20 €. Participació i accés a totes les activitats previstes al programa, àpats inclosos, excepte el sopar del   
 dimecres dia 15 i el dinar del dia 19. No inclou allotjament.

*L’organització es reserva el dret de canviar de lloc d’allotjament en cas de més demanda o per causes alienes, però es com-
promet a reubicar a l’inscrit en un lloc i amb els serveis ajustats al que s’ha ofert.

Per formalitzar la inscripció, cal que feu el pagament de la inscripció escollida per transferència bancària a:

 Banc Santander
 IBAN: ES90 0049 6708 3721 1000 7125
 Titular: Institut Joan Lluís Vives

I que ens envieu el rebut del pagament a administracio@vives.org. Amb posterioritat, us enviarem la factura de la vostra ins-
cripció. En cas que necessiteu la factura a nom de la vostra Universitat, us agrairem que indiqueu les dades de facturació en el 
formulari d’inscripció.

ALLOTJAMENT

Alberg Cerverí de Girona
https://www.xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=7
C/ dels Ciutadans, 9
17004, Girona 
Tel. 972 21 80 03 
alberg.girona@gencat.cat

Hotel Margarit
http://www.hotelmargarit.com/ca/inici
C/Ultònia, 1 
17002 Girona
Tel. 972 20 10 66  
info@hotelmargarit.com

Hotel Condal
http://www.hotelcondalgirona.com/ca/
C/ Joan Maragall, 10
17002 Girona
Tel. 972204462
info@hotelcondalgirona.com

https://www.xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=7
http://www.hotelmargarit.com/ca/inici
http://www.hotelcondalgirona.com/ca/
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PROGRAMA

Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. 
Universitat CEU Cardenal Herrera. 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.

  MÒDUL 1 HABILITATS INTERPERSONALS / TREBALL PARTICIPATIU / TREBALL EN EQUIP

La intenció d’aquest mòdul és donar eines mitjançant dinàmiques als representants dels estudiants per tal de 
treballar competències com: dinàmiques de cohesió, gestió emocional i oratòria.

  MÒDUL 2 COMUNICACIÓ 2.0 / PREMSA

La intenció d’aquest mòdul és treballar sobre dos dels principals eixos de la comunicació que són 2.0 i premsa. 
Hem plantejat que siguin 2 grups diferents on els representants podran escollir què treballar. Farem 2 hores teò-
riques i una sessió posterior de pràctica sobre el que hem après.

 MÒDUL 3 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES UNIVERSITARIS

La intenció d’aquest mòdul és aprofundir, analitzar i entendre com funciona el sistema universitari dels territoris 
de parla catalana, on comptarem amb les diverses visions a través d’una taula rodona-col·loqui. Tot seguit, com-
pletar les formacions amb els temes proposats a partir dels formadors. 

 MÒDUL 4 FORMAR FORMADORS

La intenció d’aquest mòdul és dotar a les persones amb més experiència d’un aprenenatge de transferència del 
coneixement. Com a vegades passa als docents, els representants amb més coneixement, també necessiten 
estratègies a l’hora de de fer participar al grup, abordar els temes a tractar i com treure unes conclusions finals. 
En aquest sentit, hi haurà 6 temes a escollir sobre els que s’haurà de realitzar un projecte que exposaran a la resta 
d’assistents. Hi ha haurà 3 sessions teòrico-pràctiques on es donaran eines per formar. Es presentaran els temes 
(els temes escollits es basaran en la documentació CEUCAT, ja que són qüestions que han estat i són tractades). 
Preparació de projectes i posterior exposició.

 MÒDUL 5 ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR

La intenció d’aquest mòdul és treballar quina és la base de l’educació superior que es regeix per directrius eu-
ropees. A partir dels diferents sistemes universitaris que existeixen dintre d’aquest espai, les directrius del Pla 
Bolonya i entendre com es treballa a nivell europeu a través del funcionament d’una conferència ministerial. 

 

MÒDULS

*Tots els participants faran els mòduls 1, 2 i 5. Cal escollir entre el mòdul 3 i 4. El mòdul 4 està pensat per a estudiants amb certa 
experiència en representativitat i només pot ser escollit per un 1 universitari de cada universitat. La resta de participants de la 
mateixa universitat aniran per defecte al mòdul 3.



VII TROBADA DE REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS I LES ESTUDIANTES DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS  
Universitat de Girona, del 15 al 19 de febrer  

  

Mòduls d’aprenentage de la trobada Hores *Projectes Viure i estudiar 

Mòdul 1: Habilitats interpersonal: dinàmiques de cohesió / treball participatiu / treball en equip 9

10-15 minuts presentació 
+ dinàmica 

Gènere i universitats 

Mòdul 2: Comunicació: 2.0/ premsa      4 Evolució dels preus públics 

Mòdul 3: Introducció als sistemes universitaris de la Xarxa Vives/Introducció al sistema universitari europeu  9 Les llengües a les universitats de 
l'estat espanyol 

Mòdul 4: Formar formadors (10-12, per parelles. Temes*) 9 Representació estudiantil 
suprauniversitària 

Mòdul 5: Espai Educatiu d’Ensenyament Superior  11 La importància dels experts 
universitaris 

 

 

Dimecres 15 Diumenge 19 Format

11 h - 11.30 h Esmorzar Àpats

13.30 h - 15 h Àpats

Explicació dels 
Projectes (M4) -

30min

17 h - 17.30 h
Presentació 

amb autoritats Àpats

17.30 h - 18.30 h

18.30 h- 19.30 h

Dinàmiques

Esmorzar

Berenar

Dinar

Xerrades

Activitats 
ludicoculturals

Àpats

Dinàmiques

Introducció a la gestió 
emocional (M1)

Conclusions

SoparSoparSopar

Dinar Dinar

Internacionalització de 
l'estudiantat: Crèdits ECTS, 

QF-EEES, Suplement 
Europeu al títol i Idiomes

Xerrades

Projectes estudiantils a 
nivell europeu (d’ESU-

bones pràctiques) (M5)

Berenar

La importància de treballar 
amb objectius, indicadors i 

avaluacions (M1)

Lliga idílica de debat (4 temes: 20’ x tema) 
(M1) Dinàmiques de cohesió (M1)

Passeig per 
Girona

19.30 h - 21.00 h

Tècniques 
participatives en 
el debat grupal 

(M3)

Oratòria (M1)

Estratègies 
Formatives II: 

Expressió Corporal i 
Artística (M4) 

Dinàmiques de 
coneixença (M1)

Introducció al SUXV 
II: Finançament, 

sistema de 
professorat, qualitat 

(M3)

9 h - 11 h

Introducció a 
l’Espai Educatiu 
d’Ensenyament 
Superior (M3) 

15 h - 17 h

Sopar

Estratègies 
Formatives I: Adaptar 
el què al com (Anàlisi 

de Grups) (M1) 

Berenar

Tècniques 
participatives 

en el debat 
grupal (M4) 

Models de sistemes universitaris: Suècia/ 
França o Portugal/ Escòcia (M5)

Dissabte 18

Preparació de 
projectes (M4)

Comunicació 2.0: 
teoria/ 

estratègies en 
xarxes socials 

(M2)

Dijous 16

Esmorzar

Premsa: 
teoria/ 

estratègies 
per comunicar 
amb premsa 

(M2)

11.30 h - 13.30 h
Introducció al SUXV 

I: Representació 
estudiantil, preus, 

taxes i beques (M3)

Introducció a 
Girona i a la 

Universitat de 
Girona / 

Acreditacions

Exposició 
dels 

projectes 
(M4)

Introducció al 
SUXV III: viure i 
estudiar (M3)

Introducció al 
SUXV III: viure i 
estudiar (M3)

 Joc de rol: 
"Funcionament d'una 

conferència ministerial" 
(M5) 

Joc de rol: 
rodes de 

premsa (tema 
EEES) (M2)

Disseny d'un pla 
de comunicació i 
una campanya a 
xarxes socials 

(M2)

21 h - 23 h

Exposició 
dels 

projectes 
(M4)

 Joc de rol: “Història de 
Bolonya” (M5)

Esmorzar

Divendres 17


