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Pregunta 1. Opcions de lluita % ponderat: 
cada vot queda dividit pel nombre de respostes donades.

Deixar de pagar la totalitat de la matrícula: 33,26% 
sobre el total d'enquestes.

Deixar de pagar una part de les matrícules (un 
semestre): 23,96%  sobre el total.

Vaga Indefinida d'Estudiants: 34,94% sobre el 
total.

Que el professorat no tanqui actes: 33,71% sobre 
el total.

Em sembla molt bé el que està pasant i no em vull 
implicar en la lluita: 1,9% sobre el total.

Ajudar companyes en risc d'exclusió de la 
Universitat amb una caixa de resistència: 21,61% 
sobre el total.

Seguir amb dinàmica de manifestacions puntuals 
(vagues d'un dia cada semestre): 20,04% sobre el 
total.



 

Deixar de pagar la 
totalitat de la 
matrícula: 297 
persones.

Deixar de pagar una 
part de les matrícules 
(un semestre): 214.

Vaga Indefinida 
d'Estudiants: 312.

Que el professorat no 
tanqui actes: 301.

Em sembla molt bé el 
que està pasant i no 
em vull implicar en la 
lluita: 17.

Ajudar companyes en 
risc d'exclusió de la 
Universitat amb una 
caixa de resistència: 
193.

Seguir amb dinàmica 
de manifestacions 
puntuals (vagues d'un 
dia cada semestre): 
179.
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Pregunta 1. Opcions de lluita, % respecte el total d'enquestes.



 

Deixar de pagar la 
totalitat de la 
matrícula: 297 
persones.

Deixar de pagar una 
part de les matrícules 
(un semestre): 214.

Vaga Indefinida 
d'Estudiants: 312.

Que el professorat no 
tanqui actes: 301.

Em sembla molt bé el 
que està pasant i no 
em vull implicar en la 
lluita: 17.

Ajudar companyes en 
risc d'exclusió de la 
Universitat amb una 
caixa de resistència: 
193.

Seguir amb dinàmica 
de manifestacions 
puntuals (vagues d'un 
dia cada semestre): 
179.
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Pregunta 1. Opcions de lluita, vots totals sobre 894 enquestes.
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Pregunta 2. Creus que és possible canviar el sistema universitari?

Sí No Abstenció



 

 

 

Pregunta 1. Opcions de lluita. Múltiples respostes. resultats % sobre total d'enquestes % de vot ponderat

Deixar de pagar la totalitat de la matrícula. 297 33,26 19,97

Deixar de pagar una part de les matrícules (un semestre). 214 23,96 12,83

Vaga Indefinida d'Estudiants. 312 34,94 21,53

Que el professorat no tanqui actes. 301 33,71 19,58

Em sembla molt bé el que està pasant i no em vull implicar en la lluita. 17 1,90 1,71

Ajudar companyes en risc d'exclusió de la Universitat amb una caixa de resistència. 193 21,61 11,11

Seguir amb dinàmica de manifestacions puntuals (vagues d'un dia cada semestre). 179 20,04 13,28

Pregunta 2. És possible canviar el sistema universitari? resultats % sobre el total d'enquestes

Sí 700 78,30

No 101 11,30

Abstenció 93 10,40

Pregunta 3. Què canviaries/afegiries a la facultat UB-Raval? resultats % sobre el total d'enquestes % de vot ponderat

Biblioteca 24h en època d'examens. 531 59,40 22,07

Preus més barats al bar. 414 46,31 16,39

Cooperativa de bar gestionada per les estudiants. 300 33,56 10,37

Gratuïtat de tot el material bibliogràfic obligatori. 504 56,38 21,92

Accés lliure al material documental. 467 52,24 19,12

Crear una xarxa d'apunts lliures. 374 41,83 14,13

Pregunta 4. Creus que és junta la situació de les professores associades? resultats % sobre el total d'enquestes

Sí 23 2,57

No 820 91,72

Abstenció 51 5,70



 

Biblioteca 24h en època 
d'examens: 59,39% sobre 
el total.

Preus més barats al bar: 
46,30%.

Cooperativa de bar 
gestionada per les 
estudiants: 33,55%.

Gratuïtat de tot el 
material bibliogràfic 
obligatori: 56,38%.

Accés lliure al material 
documental: 52,24%.

Crear una xarxa d'apunts 
lliures: 41,83%.
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Pregunta 3. Què canviaries/afegiries a la facultat UB-Raval? (% vots ponderats)



 

Biblioteca 24h en 
època d'examens: 
531 a favor.

Preus més barats 
al bar: 414.

Cooperativa de bar 
gestionada per les 
estudiants: 300.

Gratuïtat de tot el 
material bibliogràfic 
obligatori: 504.

Accés lliure al 
material 
documental: 467.

Crear una xarxa 
d'apunts lliures: 
374.
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Pregunta 3. Què canviaries o afegiries a la facultat? (Vots totals)



 

2,57

91,72

5,70

Pregunta 4.
 Creus que és justa la situació de les professores associades, amb un sou base de 300-400 euros?

Si

No

Abst
enció


