
-Associació d’Estudiants de la Facultat de Geografia i Història-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEGiH! 



Perquè ens presentem? 

 
Hem treballat durant 4 anys pels drets de les i els estudiants 

dels Graus de la Facultat des de l’única Associació de 

proximitat, i em donat la cara en els moments més durs! 

Hem denunciat sense por males pràctiques del Rectorat de 

la Universitat de Barcelona, del Vicerectorat d’Estudiants, 

de professors que incompleixen els plans docents, etc. 

Hem aconseguit augmentar optatives, com a mínim, en dos 

Graus de la Facultat...i tenim un pla per ampliar-les en tots! 

Vam defensar la Facultat i la seva independència, quan la 

volien invisibilitzar i eliminar! 

Hem participat en l’avaluació dels Graus de la Facultat per 

tal que tinguem uns estudis reconeguts i de prestigi! 

Indicant falles i proposant millores que ens enforteixen... 

Hem defensat la independència Universitària, i la de les 

institucions de Catalunya vers el 155, tenim un compromís! 

-Consell d’Estudis, Junta i Claustre- 



 Les nostres propostes de futur 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insonorització de les aules del CRAI 

Ventilació a l’aula d’impressió  

Hub d’endolls al CRAI 

Més microones a la cafeteria 

Re instaurar tribunals de 3 docents al TFG 

Avaluació per rúbrica al TFG 

Implementar les noves Optatives i expandir-les 

Implementar padrins per als Nous estudiants 

Impulsar conferències de drets i deures als nouvinguts 

Crear i difondre el llibre blanc de la Universitat 

Creació d’un espai al campus pels estudiants 

Explicació de la no necessitat del B2 

Possibilitat del TFG en terceres llengües 



Associació d’Estudiants de la Facultat de Geografia i Història 

- És una Associació creada el 2013 per estudiants de diversos Graus de la 

Facultat de Geografia i Història, la nosta tasca és de proximitat i pensada per 

tal de millorar la vida diària dels estudiants en el seu pas per la Universitat.  

- A les nostre llistes hi ha estudiants de tots els Graus de la Facultat, també 

de Màsters, ja que creiem que la transveralitat i els punts de vista són 

essencials.  

- Les nostres llistes són paritàries: practiquem la igualtat real! 

 

 

 

 

 

 

 

AEGIH 

estudiants de geografia i història – aegih 

estudiantsgih@gmail.com 

 


