
26/03/11
ASSEMBLEA DE PSICOLOGIA

1. RECORDATORI SOBRE EL FUNCIONAMENT
• L'assemblea es realitzarà de 12,30 a 14,30 tots els dilluns (excepte es decideixi en contrari en 

l'assemblea).
• L'assemblea està oberta a tota la facultat de psicologia, estudiants, PAS i professors.
• Respectarem el torn de paraula, que serà donat pel moderador.
• Quan existeixin discrepàncies s'han de justificar i de proposar alternatives (no estic d'acord/ 

argumentació del per què/ proposta).
• Establim 2 min per torn de paraula i una extensió màxima d'un tema 15 minuts (això es flexible i es 

pot modificar depenent de la importància del tema). 
• Evitarem les redundàncies si la nostra opinió ja ha estat representada.

2. ORDRE DEL DIA (VAM FER UN RECORDATORI):
1- Informació
2- Vaga de dijous, mobilitzacions
3- Blog
4- Difusió
5- Institucionalització de l'assemblea
6- Gestió de recursos (assemblees anteriors)
7- Taller sobre com dur a terme una assemblea 

Canvi d'odre segons les preferències establertes:
1- Vaga de dimecres i dijous
2- Informació i internacionalització
3- Difusió
4- Blog

3. TEMES TRACTATS A L'ASSEMBLEA:
1- Blog:

• Plataforma per enviar emails. Falta crear-la. 
• Sergio s'encarrega de fer un blog per penjar-hi les actes.

2- Vaga
Propostes que es van fer:

• Suport dimecres i dijous. 
• Alternatives: màscares tristes durant una setmana.
• ¿Piquets per l'examen? Informatius Vs Para activitat
• Dimecres preparar i pensar accions concretes.
• Identificar professor que vulneren els dret dels  estudiants, fer-ne difusió. Llista de firmes per a no 

fer l'examen.
• Fem cartell apuntant que el deganat no ens garanteix el dret a vaga. Santi.
• Piquet informatiu dimecres 7,30 matí, carpa blanca.
• Dormir dimarts nit a la uni (assemblea dimarts nit¿?)

5- Contactar amb la CAF (per informar la nova assemblea).

4. ¿QUÈ ES VA DECIDIR?
– Fer piquets informatius el dimecres.
– Algunes persones a títol personal dormirien dimarts nit a la uni.
– Crear una plataforma per enviar emails i un blog per penjar informació d'interès i les actes.


