ENTREVISTA A DOS UNIVERSITARIS.

El nostre equip de redactors ha volgut saber quina és la opinió de dos estudiants universitaris, Ignasi Muñoz i Mónica
García , que molt amablement es varen oferir a parlar amb nosaltres.

Sou alumnes de la UIB. Quin grau estau cursant ara mateix? Podríeu dir-me si considerau que la UIB respon a
les vostres expectatives?
IGNASI: Sí, soc estudiant de la UIB. Estic estudiant el primer curs de Direcció Hotelera Internacional, grau que es fa a
l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB).
La Universitat de les Illes Balears és un bon lloc per poder estudiar un grau, ja que compta amb professors amb
molta experiència i, a més, el fet de poder estudiar a la nostra illa és un gran avantatge.

MÓNICA: Yo estoy cursando Educación Infantil. Sí, considero que la Universidad de las Islas Baleares es un buen
lugar para formarte, ya que, como dice Ignasi, cuenta con profesores de gran experiencia.

Ens hem informat que hi ha tallers d’oratòria, amb públic, debat..., fora dels estudis acadèmics. N’estàveu
assabentats d’això? Participau en algun d’aquests tallers?
I: No, no n’estava informat de l’existència d’aquests tallers.

M: Sabía de la existencia de estos servicios pero nunca he acudido a ninguno de ellos. Dichos servicios creo que
pueden ayudar a los alumnos a interesarse en otros temas. Por ejemplo, en mi facultad se ha hecho un debate sobre
qué podría aportar a la educación cada partido político actual.

Utilitzau els espais d’oci de la UIB: gimnàs, bar, biblioteca…? Amb quina freqüència? Vos agrada poder
disposar d’aquests espais quan és necessari?
I: Habitualment utilitz els espais d’oci de la UIB, ja sigui la biblioteca o el bar. El fet de comptar amb aquesta sèrie
d’espais ens aporta grans facilitats, ja que a l’hora d’estudiar per un examen o fer un treball d’alguna assignatura
podem gaudir de les biblioteques que ofereix la UIB; per una altra banda, el bar ens serveix per poder fer un descans
entre classe i classe.

M: Sí, los utilizo habitualmente. Los grados generalmente tienen muchas horas libres entre clases, y este tiempo es el
que aprovechamos sobre todo para hacer trabajos en grupo en las mesas del bar, la biblioteca o simplemente las
zonas de descanso que hay en mi facultad.
Y también puedes contar con los libros de la biblioteca para cogerlos en préstamo cuando los necesitas.

A la visita de la UIB hem parlat amb en José Luis Ortego, tècnic de l’Oficina universitària de Suport a
Persones amb Necessitats Especials. Estau d’acord en poder facilitar o ajudar els alumnes amb
discapacitats, perquè puguin cursar la carrera o grau que els agrada?
I: Estic totalment d’acord que les persones amb discapacitats puguin cursar un grau, ja que no hauria d’existir cap
tipus d’impediment per a ninguna persona. Pel simple motiu que formar-se o augmentar els nostres coneixements,
hauria de ser accessible per a totes les persones.

M: Como persona a la que le gustaría especializarse en educación para niños con algún tipo de dificultad, ya sea
física o mental, me encanta saber que en esta Universidad se ayuda a los alumnos con discapacidad para poder
acabar el grado que estén haciendo.

Canviaríeu o milloraríeu alguna cosa de la UIB, com per exemple el transport públic? Augmentar la freqüència
en la que passen els bussos, etc?
I: M’agradaria destacar que diàriament utilitz el metro per anar fins la UIB i més tard tornar a casa. No obstant
consider que s’hauria de millorar en aquest àmbit, augmentant el nombre d’estacions de metro arreu de la UIB, ja que
en el meu cas he de estar constantment caminant fins allà.
No puc opinar sobre els busos perquè no utilitz aquest servei.

M: Sí, destacaría la importancia de añadir una línea nueva o disminuir la frecuencia entre bus y bus. No puedo opinar
sobre el metro porque no utilizo este servicio.

Sabeu que el curs que ve, 2016-2017, implantaran odontologia, i que hi ha el projecte d’ implantar Medicina en
un futur? Estau a favor de què la Universitat de les Illes Balears augmenti el seu nombre de graus?
(En el moment de realitzar l’entrevista no hi havia res decidit respecte de la futura Facultat de Medicina)
I: No tenia idea d’aquest fet. No obstant augmentar el nombre de graus afavoreix el desenvolupament d’aquesta
Universitat i alhora permet l’existència de noves possibilitats, i d’aquesta manera molts d’estudiants no hauran de
partir a una altra ciutat o país per poder estudiar el grau que volen.

M: Es una muy buena noticia que nuestra universidad se interese en aumentar el número de grados posibles a
cursar, para así poder ampliar la elección del alumnado, y que familias que económicamente no se pueden permitir
que sus hijos estudien en la península, tengan que hacerlo o rechazar que su hijo no pueda estudiar el grado que le
apasiona.

Agraïm molt a Ignasi i Mónica aquests moments compartits i els desitjam molta sort en els seus estudis i a la seva vida.
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