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Crònica de la participació de la Universitat de Bar celona al Foro de Educación, Saragossa 21 i 22 

de Novembre del 2009 

La meva participació en el Foro de Educación celebrat aquest cap de setmana a Saragossa, com a 

alumne de la Universitat de Barcelona, ha consistit en la participació activa en diverses xerrades i grups 

de treball pertanyents a l’eix temàtic “Universitats”  tal i com es detallen a continuació: 

Meses de debat  sobre “El procés de convergència europea. Situació i conseqüències d’adaptació a 

l’EEES”., Vinculació i ponts de comunicació entre Universitat i mercat laboral” i “Política de beques i 

financiació pública de la universitat“.  

Grup de treball sobre els temes treballats a les me ses . 

Mesa d’experiències : “La figura del becari investigador: perspectiva sociolaboral”, amb la col·laboració 

d’un representant de la Federació de Joves Investigadors Precaris. 

Jornada de validació dels documents treballats en l es diferents meses i grups de treball. 

Cloenda de les jornades .  

Val a dir que personalment valoro molt positivament l’experiència de participar en aquestes jornades. Ha 

estat una bona oportunitat per conèixer altres representants d’estudiants d’arreu de l’estat espanyol i 

també de Catalunya. Amb ells hem compartit inquietuds, intercanviat punts de vista, i treballat en els 

diferents espais que l’organització ens ha facilitat. La cloenda d’aquestes jornades ha servit per presentar 

al conjunt dels membres participants un document elaborat amb totes aportacions que s’han fet durant 

aquest cap de setmana en els diferents espais de reflexió i debat. L’organització ha valorat l’esforç fet per 

part de tots els membres que hi hem participat per tal d’arribar a punts d’acord i posar de manifest 

diferents aspectes millorables que a través d’aquest document seran elevats als corresponents 

responsables del Ministerio de Educación y Ciencia. Esperem d’aquesta manera haver pogut contribuir 

constructivament en la millora dels eixos treballats durant aquestes dues jornades.  

Els eixos treballats han estat : Anàlisis DAFO de la implantació de l’EESS, Política de beques i 

financiació, Becaris investigadors, Participació estudiantil, Relació Universitat – Mercat Laboral. 

Tots aquests apartats han estat desenvolupats segons el següent guió: Anàlisis de la realitat, Objectius 

polítics, i Propostes. 

Voldria agrair la possibilitat que la Universitat de Barcelona m’ha brindat per poder participar en aquestes 

jornades. 

Atentament, Aleix Roig Mateu. Saragossa, 22 de Novembre del 2009. 

Membre de l’associació estudiantil Magisteri en Acció. Facultat de Formació del Professorat. 

 

 


