
 
    15 de desembre de 2008 

Benvolgut estudiant/a: 
 

Des de la Delegació d’Alumnes d’ESAB et volem donar la benvinguda al nou quadrimestre, 

desitgan-te. els millors resultats. I ara et preguntaràs... que és una Delegació d’Alumnes? Podria 

definir-se com un grup d’alumnes implicats en el suport i representativitat als alumnes davant la 

universitat, i la millora continua de la qualitat de nostre centre. 

 Com a servei públic, treballem per a millorar tots aquells aspectes que afecten i preocupen als 

estudiants, disposant d’un espai i infraestructures pròpies, encaminades a aconseguir la nostra tasca. 

Això, unit a la possibilitat de participar de forma activa en tots aquells òrgans que coordinen la 

organització i funcionament del Centre de l’ESAB, i del Campus del Baix Llobregat: 

J u n t a    d ' E s c o l a 
(5 representants) 

Comissió Permanent 
(2 representants) 

Comissió de Qualitat 
(3 representants) 

Comissió d'Avaluació Curricular 
(3 representants) 

Ara més que mai, et faig arribar la nostra voluntat per que t’impliquis en la participació de tots 

els punts abans expressats. A mes de l’entrada a l’espai de les EEES, o la progressiva implantació del 

sistema “Bolonia”. 

 Ens esforcem per fer del nostre centre un espai cada dia més acollidor, on hi hagi cabuda de la 

veu de l'estudiant Creiem rotundament que es just que cada persona pugui escollir l’entorn i les 

condicions de la seva vida universitària, i per a arribar a assolir aquesta fita es necessària la teva 

participació activa o passiva. T'oferim la possibilitat de formar part d'una d'aquestes comissions com a 

representant o unir-te a la Delegació d'Alumnes d'ESAB. Pots escollir una de les següents vies: 

• A través del telefòn d'atencio a l'alumne:  93 552 35 48 

• A través del correu de la Delegació:  desab@hotmail.es 

• A través de la bústia situada en el panell informatiu de la Delegació. 

Per últim, fer-te saber que si no ho creus necessari, pots remetre’ns un mail per a ser esborrat 

de la llista de distribució desde la que t'hem enviat aquest correu. 

 

Cordialment t’agraeixo aquests instants. 

Alfredo Cuevas Saa 

(Responsable - Becari de la Delegació d’Alumnes d’ESAB) 


