


Fundada l’any 1932, la FNEC és la confluència
de diferents sectors catalanistes dins de
l’àmbit universitari; compromesos amb
garantir els drets dels estudiants i la
millora de les universitats.
Tot i la repressió franquista, la FNEC defensà
els estudiants, la llengua i el país des de
la clandestinitat i l’exili. 
La vaga de tramvies de 1951, la reivindicació
dels fets del Paranimf al 1957, la fundació del
Comitè de Coordinació Universitària, al 1959,
van ser algunes de les accions de la FNEC
durant aquell fosc període de lluites.

La Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC) és
un sindicat d’estudiants amb presència arreu de Catalunya. El seu
objectiu principal és la millora del sistema universitari del país.
Després de 90 anys d’història seguim lluitant per una universitat
catalana, moderna, de qualitat i pública;  que formi part del
desenvolupament integral dels estudiants, de tots nosaltres.

L’any 1985 tornàvem a la vida pública
per continuar defensant una
universitat catalana, moderna, de
qualitat i pública que convida a tots els
estudiants a participar del canvi.
Des de la seva refundació la FNEC es va 
 desvincular dels partits, fet que ha
propiciat el seu paper central en el
moviment associatiu i estudiantil.
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Aposta per una UB Moderna 

Aposta per una UB Catalana:

-Que vetlli pel Medi ambient,
-Que impulsi la igualtat de gènere real,
-Que atengui el col·lectiu LGTBIQ+,
-Que es preocupi pel benestar emocional i
la salut mental dels seus estudiants,
-Que aposti per ser referent a la societat.
-Que protegeixi i potenciï els programes
d’ajuts i beques. 

-Per Impulsar la cultura i la llengua
catalana des de la universitat,
-Per augmentar i protegir el català com a
llengua de docència i recerca,
-Per promoure els drets i les llibertats,
-Per avaluar l'estat de la llengua a les aules.

"Malgrat totes les decepcions valia la pena viure esforçant-se per
preparar un demà millor i que tant de bo els estudiants d'avui puguin
viure els seus anys universitaris amb la il·lusió amb què ho vàrem fer
nosaltres tot empenyent la FNEC"   

Miquel Siguan, Secretari General  FNEC (1937)

Aposta per una UB de qualitat:
-Volem garantir la contractació de
professorat d’excel·lència acadèmica,
-Volem renovar infraestructures,
materials,  equipaments i espais,
-Volem reduir la burocràcia i
incrementar la diligència resolent tràmits,
-Volem reforçar les plataformes digitals
i el material de docència en línia,
-Volem noves formes de docència
adaptada a l'actualitat.
-Volem la reobertura de les 
Biblioteques-UB
- Volem democràcia 
directa: tu ets el 1r.
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Fem respectar els drets d'avaluació: 

-Treballem pel reglament d'exàmens test.

-Treballem per uns Plans docents de
qualitat i  adaptats,

-Per fer complir els plans docents,

-Reivindiquem l'accés dels estudiants a tots
aquells materials indispensables per a
seguir el curs (en línia i presencialment),

-Treballem per eliminar el sistema de
prerequisits avaluatius i de recuperació,

-Impulsem un document pedagògic on
s'expliquin tots els nostres drets, els dels
estudiants.

-Impulsem l'avaluació per compensació,

Una UB on Conciliar feina-estudis:

-Horaris compactes per disposar de
temps familiar i laboral,

-Que les activitats avaluables fora de
l’horari de classe ni impedeixi ni penalitzi
la nota final,

-Cal una flexibilització curricular
pública   per graus i màsters i del seu
calendari.

Aquests darrer any de pandèmia, com sempre, hem estat al teu
costat i t'hem defensat. Empoderant-nos i donant suport on calia
i quan calia per fer de la UB la teva universitat, no el teu
malson: per treballar i créixer junts. 

3

18 MAIG 2021

@fn
ecu

b



Per l'acció social que mereixem:

-Fer llistats amb activitats de voluntariat
per facultats, amb reconeixement acadèmic.

-Encoratjar les donacions i ajudes,
proporcionar recursos als estudiants amb
necessitats i situacions sobrevingudes,

-Incentivar el Voluntariat UB,

-Crear activitats per conscienciar sobre les
problemàtiques socials i proporcionar un
mitjà de contacte segur UB-estudiants.

-Fem de la UB una universitat del segle XXI.

Per l'emergència climàtica:

-Conscienciar  de la importància de les
5R: reutilitzar, reduir, reparar,
regular, reciclar.

-Proporcionar punts de reciclatge a les
facultats i centres UB.

-Fomentar el transport públic i fer-lo més
assequible: volem la T-Uni de rodalies.

-Zones segures on aparcar bicicletes i
patinets elèctrics.

Volem encoratjar la UB a ser un motor social pels anys que venen,
on la solidaritat entre estudiants vagi més enllà i s'estengui arreu.
Perquè estudiar a la universitat és estar compromesos amb allò
important, amb el nostre entorn i amb el nostre benestar...
 #NosaltresTriemSalut
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Volem un associacionisme fort, i per
això crearem el consell de l'associat,
amb els representants de les
associacions i amb tu: 

-Per informar de subvencions i de com
demanar-les,

-Per implementar una renda bàsica
d'associació,

-Per revisar el sistema de subvencions i
ampliar-lo,

-Per ampliar i dignificar els espais i les
zones d'emmagatzematge: cal un Hotel
d'entitats com cal,

-Per fer extensives les fires d'associacions
i les festes d'estudiants,

-Per potenciar l'Observatori de
l'estudiant i fer conèixer la seva tasca
entre els estudiants,

-Per un domini ub.edu per totes
associacions UB.

En el nostre pas per la universitat els estudiants participem en
molts projectes compartits: les Associacions d'estudiants ens
acosten als companys de totes les disciplines que comparteixen
els nostres interessos i passions. Potenciem la cultura-UB:
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Per una UB on la Igualtat sigui
bandera: els estudiants som diversos,
en conseqüència, proposem: 

-Revisar les pràctiques que per raons
econòmiques exerceixin discriminació,

-Vetllarem perquè tots gaudim de les eines
necessàries per seguir la docència,

-Garantirem  una mobilitat atenta a la
varietat territorial dels estudiants, per
assegurar una vida universitària plena,

-Recolzem i impulsem la normalització de
les malalties mentals i la diversitat
funcional de tota classe: volem un SAE
modern i dinàmic. 
 

Lluitem contra la desmotivació
generalitzada: que empeny cap a
l’absentisme i i a l’abandonament. 

-Difonem els serveis; exigim atenció
psicològica gratuïta; crear grups i/o
tallers de gestió emocional,

-Impulsem la desconnexió digital i el
descans mínim entre classes,

-Impulsar una formació integral del
professorat per rebre una òptima
docència en línia.

Des de la FNEC estem decidits a fer que tothom tingui les
mateixes oportunitats: La igualtat ha de ser una realitat, el canvi
és necessari, cal deixar-se de proclames i actuar.
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