
PROGRAMA  

L’Associació Rizomàtica Alternativa (ARA) és un grup conformat per 

estudiants de les carreres d’Estudis Literaris i Idiomes Moderns de la 

Universitat de Barcelona.  

Amb una organització horitzontal, rizomàtica, la meta d’ARA és crear una xarxa cooperativa 

entre els estudiants de totes les carreres de la Facultat de Filologia amb la finalitat de millorar, 

ras i curt, l’experiència universitària per a tot el cos estudiantil.  

Idealista? Sí, però pas a pas es guanya la carrera.  

Els nostres objectius per aquest cicle que ens correspon són els següents: 

1. Fomentar la transparència i el flux de la informació entre tots els estudiants, els 

professors i els organismes administratius de la facultat a través d’una plataforma a 

càrrec de la Junta, així com, també, de la sol·licitud d’un correu institucional.  

2. Crear una delegació per carrera els dos representants de la qual tindran la 

responsabilitat de comunicar a la Junta problemes específics de la mateixa. Les vies de 

comunicació seran a través de:  

a. Correu electrònic institucional.  

b. Reunions trimestrals convocades per la Junta o les delegacions.  

3. Augmentar la freqüència de reunions de la Junta convocant sessions extraordinàries.  

4. Establir un programa d’orientació per a l’estudiant específic per cada carrera. Els 

integrants d’aquest programa seran els que actuaran com a guies pels estudiants.  

5. Analitzar i proposar solucions per als problemes de tutorització i avaluació del TFG.  

6. Impulsar una major perspectiva de gènere en els programes de les assignatures.  

7. Solucionar el problema de les cues pels microones de la Cafeteria de la Facultat ja sigui 

mitjançant la reparació o el reemplaçament dels mateixos. 

8. Promoure més opcions vegetarianes i/o veganes a la Cafeteria de la Facultat.  

A continuació detallem els objectius específics per a cada carrera.  

ESTUDIS LITERARIS  

1. Crear horaris de matins i de tardes amb professors especialitzats en l’àrea de coneixement 

que pertoca a la carrera.  

2. Crear optatives específiques per a la carrera.  

3. Reactivar el Programa d’Orientació a l’Estudiant (POE).  

IDIOMES MODERNS  

1. Millorar els horaris de la carrera proposant torns en bloc anuals o semestrals, ja siguin de 

matins o de tardes, i rotatius per garantir que qualsevol estudiant pugui cursar els crèdits 

permesos anuals si així ho desitja.  

2. Proposar que es torni a incloure l’Àrab com a llengua per escollir juntament amb el català, 

l’espanyol, el francès, l’anglès, l’alemany i el rus.  

FILOLOGIA ANGLESA  

1. Exigir un nivell mínim de C2 en llengua anglesa per tots els professors que dicten 

assignatures específiques del grau de Filologia Anglesa. 


