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DECÀLEG PROGRAMÀTIC DE L’ASSOCIACIÓ IDEES PER AL CONSELL D’ESTUDIANTS 

1. Defensa d’una vertadera educació i universitat pública, laica de qualitat i 

gratuïta, rebutjant les retallades en educació i universitat que impliquen el 

deteriorament de la qualitat. 

 

2. Defensa d’una reducció de taxes per a què siguin justes i permetin l’accés a tots 

els estudiants universitaris. Lluitarem per implementar millores en el pagament 

de les matricules per als alumnes no becats.  

 

3. Aconseguir que les beques per a estudiar siguin un dret. Defensarem 

l’increment d’aquestes partides pressupostàries i la implantació d’uns requisits 

menys restrictius per accedir a elles. 

 

4. Reclamem unes polítiques educatives aconseguides des del  diàleg i el consens 

amb la comunitat educativa rebutjant projectes com el 3+2. 

 

5. Fomentar la participació dels estudiants en el teixit associatiu de la UIB i la 

implicació a les eleccions estudiantils i als diversos processos de consultes als 

estudiants. 

 

6. Treballar per recuperar l’esperit universitari fomentant la participació en 

activitats extra-acadèmiques  com ara les relacionades amb Campus Esport, 

cursos d’idiomes, tallers culturals-socials, mentoring i la resta d’activitats 

lúdiques.  

 

7. Garantim el Consell D’Estudiants com a vertader òrgan de representació dels 

estudiants fomentant la xarxa comunicativa entre els diversos representants i 

obrint la participació a tots els estudiants de la UIB. 

 

8. Fomentar els programes d’intercanvi i mobilitat exigint un augment de dotació 

pressupostària assegurant, un sistema de convalidació i donant a conèixer els 

convenis existents. 
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9. Reclamarem que es reprengui el projecte de Biblioteca Central i l’edifici 

interdepartamental II. De la mateixa manera, denunciarem la mala qualitat 

d’algunes infraestructures de la UIB, així com la implantació de noves zones 

d’esbarjo i zones verdes. 

 

10. Defensarem una major qualitat dels estudis i de la docència, exigint un estricte 

compliment de les guies docents. 

Reclamarem la implantació de nous estudis de grau com medicina i periodisme. 

 

 

 


