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I. TÍTOL I PROEMI 

 

Aquestes normes afecten tots els alumnes ordinaris, extraordinaris i oients de la Facultat de 

Teologia de Catalunya que estiguin matriculats, totalment o parcial, en qualsevol dels cursos, ja 

siguin Institucionals (Grau), de Llicència (Màster), o de Doctorat. 

 

Salvaguardant el dret individual de cada alumne, aquesta normativa regula la 

representativitat del conjunt dels estudiants. Els representants, degudament escollits, constitueixen 

la via legítima per la qual els alumnes s’organitzen com a col·lectiu i es fan presents de manera 

activa en els òrgans de govern i de gestió de la Facultat. Aquesta representació serà sempre 

democràtica, i a través d’ella s’atendrà a la decisió de la majoria i es respectarà l’opinió de les 

minories. Aquestes Normes volen ser expressió oficial dels drets i deures dels alumnes de la 

Facultat. 

 

Molts dels punts aquí descrits són una ratificació formal dels costums seguits en els últims 

anys, i una actualització dels mateixos. D’altres, en canvi, procuren omplir buits haguts al si de 

l'organització dels alumnes, bo i clarificant l’estructuració general de la vida acadèmica d’aquests 

alumnes. 

 

Allò que inspira la present normativa és la voluntat comuna i sincera d’assolir una futura 

formació integral que repercuteixi en el bé de l'Església de Catalunya. 
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II. DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

 

1.  Drets 

 

a)  Rebre un ensenyament actualitzat i d’adequada qualitat, d’acord amb els Estatuts de la 

Facultat i la Sapientia Christiana. 

b)  Participar en la determinació de la programació, avaluació i horari de les proves 

acadèmiques, i aconseguir la revisió pertinent quan l’alumne la sol·liciti. Saber amb suficient 

antelació les dates i les modalitats dels exàmens. 

c)  Tenir, a l’inici del curs, el programa de cada assignatura i poder disposar en públic dels 

horaris de permanències dels professors i del Coordinador de Curs. 

d)  Poder jutjar sobre la qualitat de la docència i la marxa del desenvolupament de les 

assignatures a través d’aquests mitjans: 

- Fer propostes sobre la docència al professor. 

- Enquesta, al final del curs, sobre els professors i les assignatures. 

- Revisió general amb el Coordinador de Curs i/o el Vicedgà. 

e)  Participar en la modificació del Pla d’Estudis a través dels representants degudament 

escollits. 

f)  Participar en els organismes de govern i gestió d’acord amb allò que estableixen els Estatuts 

de la Facultat, les Normes de la Facultat i aquestes Normes dels Alumnes, i rebre l’adequada 

informació en els afers que afectin als alumnes. Sobre aquestes matèries els alumnes podran 

efectuar les reclamacions necessàries i expressar públicament les seves opinions, sense perjudici 

de ningú, a través dels canals establerts. 

g)  Disposar d’unes instal·lacions i mitjans adequats que permetin el normal desenvolupament 

dels estudis i de les activitats acadèmiques i para-acadèmiques. 

h)  Organitzar-se lliurement creant associacions d’estudiants. 

 

2.  Deures 

 

a)  Respectar els Estatuts i Normes de la Facultat i les presents Normes dels Alumnes. 

b)  Participar activament en allò que afecti a la vida acadèmica de la Facultat. 
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c)  Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals han estat elegits i que han acceptat 

voluntàriament, i desenvolupar-los amb esperit de diàleg i servei. 

d)  Contribuir a la qualitat de l’ensenyament de la Teologia a la Facultat a través de l’estudi, el 

diàleg i la crítica constructiva. 

e)  Acceptar positivament les decisions acadèmiques que hagin estat acordades amb la deguda 

antelació entre el professor i els alumnes. 

f)  Respectar les instal·lacions de què hom disposa per a la realització d’activitats acadèmiques 

i contribuir al seu manteniment. 

g)  Acceptar activament els càrrecs de representació d’alumnes i de direcció de la Facultat als 

que hagin estat legalment escollits.  

 

 

 

III. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ DELS ALUMNES 

 

1.  Referents al curs. 

 

1.1  El Delegat de curs. 

 

a)  Correspon al Delegat de Curs ser el portaveu i representant dels alumnes de la classe davant 

qualsevol instància de la Facultat en tota matèria que afecti l'activitat acadèmica. 

b)  Per raó del seu càrrec, el Delegat forma part del Consell de Delegats i del Consell de 

Facultat, i hi assisteix amb veu i vot. 

c)  En absència del delegat de Curs, els alumnes del Curs nomenaran un substitut de caràcter 

eventual, el subdelegat de curs, perquè realitzi les mateixes funcions. 

 

1.2  L’Assemblea de Curs. 

 

a)  Està formada pels alumnes matriculats en un mateix curs, tots ells amb veu i vot, i 

convocada sempre pel Delegat de Curs. S’hi tractaran els assumptes que afectin l’interès comú 

del curs. Si un alumne està matriculat en més d'un curs, només podrà votar, presentar-se i ser 

elegit en el curs on cursi el nombre major d'assignatures. Si el nombre és semblant, queda a llur 

albir escollir en quin curs vota, bo i sabent que mai no podrà votar en més d’un curs. 

b)  Es reunirà sempre que l’ocasió ho requereixi. La seva convocatòria correspon al Delegat, 

que procurarà fer-la amb una antelació de 48 hores, presentant el corresponent ordre del dia. 
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S’intentarà aprofitar les hores no lectives per a realitzar les Assemblees de Curs. El Delegat 

haurà d'afixar al tauler d'anuncis de la classe la convocatòria amb l'ordre del dia, i ho haurà de 

comunicar de viva veu als seus companys de classe aprofitant l'interval de descans que hi ha 

entre les classes. 

 

2.  Referents a la Facultat. 

 

2.1  El Consell de Delegats. 

 

a)  El Consell de Delegats és l’organ executiu dels alumnes, i li corresponen el seguiment 

ordinari dels assumptes comuns als estudiants de la Facultat. Aquest Consell coordinarà i es farà 

ressò de les idees proposades pels alumnes, expressades personalment o per mitjà d’una 

comissió, que tinguin un interès general. 

b)  El Consell de Delegats podrà prendre decisions en les matèries ordinàries, recollint l’opinió 

dels alumnes. Les qüestions d’una major importància hauran de ser també tractades en 

l’Assemblea de Facultat. 

c)  Es reunirà un cop al trimestre de forma ordinària, i de forma extraordinària sempre que 

l’assumpte ho requereixi. El Delegat de Facultat és l’encarregat de convocar el Consell de 

Delegats presentant un ordre del dia, així com presidir-lo un cop estigui reunit. Les sessions 

seran preferentment en hores no lectives. 

d)  En cada reunió, el Secretari del Consell aixecarà Acta i tindrà cura de la seva publicació. 

e)  Quan sigui convenient per alguna necessitat específica, aquest Consell podrà crear una 

Comissió de Treball, de la qual podrà formar part qualsevol alumne de la Facultat. 

f)  El Consell de Delegats seguirà en funcions a l’inici del nou curs fins que no s’hagi creat un 

nou Consell. Una de les seves funcions, a l’inici del nou curs, serà la de convocar les eleccions 

de Delegats. 

 

2.2  L’Assemblea de Facultat. 

 

a)  L’Assemblea de Facultat és l’organ màxim dels estudiants i en formen part tots els alumnes 

de la Facultat. Queda constituïda pels alumnes, que legítimament convocats, vulguin exercir el 

seu dret d’assistència, de participació i de vot. 

b)  Les decisions de l’Assemblea de la Facultat no tenen apel·lació superior entre els alumnes, 

si bé són susceptibles d’apel·lació davant el Consell de Facultat. El Consell de Delegats és 

l’encarregat de dur a terme les decisions de l’Assemblea. 
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c)  Ordinàriament es reunirà un cop al curs, i de manera extraordinària sempre que l’assumpte 

ho requereixi. Serà convocada pel Delegat de Facultat, amb una setmana d’antelació, i procurant 

de publicar l’ordre del dia 48 hores abans de reunir-se l’Assemblea. Les sessions d’aquesta 

Assemblea es faran preferentment en hores no lectives. 

d)  El Secretari del Consell de Delegats deixarà constància de la celebració de l’assemblea en 

el Llibre d’Actes. 

e)  Caldrà un mínim de 20 alumnes per a constituir-se vàlidament. 

 

2.3  El Delegat i el Vicedelegat de Facultat, i el Secretari del Consell de Delegats. 

 

a)  El Delegat de Facultat és el representant de tots els alumnes davant els òrgans directius de 

la Facultat de Teologia de Catalunya, i davant d’altres facultats i institucions exteriors. En raó 

del seu càrrec pertany amb veu i vot al Consell de Facultat i al Consell Permament. Presideix les 

reunions del Consell de Delegats.  

b)  El Vicedelegat, si n'hi ha, és el col·laborador del Delegat de Facultat en totes les tasques de 

representació de l’alumnat. Participa amb veu i vot al Consell de Delegats. I en cas d'absència o 

impediment del Delegat de Facultat, supleix aquest amb veu i vot al Consell de Facultat i al 

Consell Permanent. 

c)  El Secretari del Consell de Delegats és el responsable del treball de tipus administratiu, de 

redactar les Actes del Consell de Delegats i de l’Assemblea de Facultat i, finalment, de portar el 

llibre de comptes. 

 

Aquests tres càrrecs s’entenen sempre relacionats i coordinats entre si pel bé de la Facultat i 

dels seus alumnes. El seu nombre reduït ha de facilitar el treball conjunt sempre que calgui per a la 

ressolució d’algun assumpte. 

 

 

 

IV. NORMES D’ELECCIÓ 

 

1.  Referents al curs 

 

1.1  Elecció del Delegat de Curs 
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a)  Correspon al Consell de Delegats convocar les eleccions de Delegats als diferents cursos. 

Aquesta convocatòria es realitzarà dins el primer mes del curs acadèmic, mitjançant un anunci 

publicat al tauler de les respectives aules. 

b)  El delegat en funcions convoca l'Assemblea de Curs. En el cas del primer curs Institucional 

(Grau), convoca l'Assemblea l'alumne de més edat. Als respectius taulers d’anuncis, juntament 

amb la convocatòria, hi constarà el nomenament de la mesa electoral, que estarà integrada 

ordinàriament per membres de l’Assemblea de Curs. 

c)  Correspon al delegat en funcions, i en el cas del primer curs Institucional (Grau) l'alumne 

de més edat, moderar l'Assemblea convocada amb la finalitat d'elegir el nou Delegat de Curs. El 

mecanisme d'elecció del Delegat de Curs seguirà el procediment següent: 

 A l’inici de l’Assemblea, es podran presentar candidatures. No obstant això, l’elecció 

consistirà en successives votacions fins que un alumne, candidat o no, obtingui la majoria 

absoluta (més de la meitat dels vots), havent de considerar la conveniència de descartar en 

cada elecció els alumnes menys votats en l’anterior elecció. Si es considera convenient, en 

algun moment de l’elecció es pot permetre als alumnes que estan essent votats que 

manifestin si acceptarien el càrrec en cas de ser elegits. Si després de dues votacions 

successives persistís un empat, el Delegat serà elegit per sorteig entre els empatats. 

d)  Podran exercir el dret a vot tots aquells alumnes matriculats en el curs. Els alumnes que 

estan inscrits en més d’un curs només podran exercir el seu dret a veu i vot en aquell curs en què 

estiguin matriculats en un major nombre d’assignatures. Si el nombre és semblant, queda a llur 

albir escollir en quin curs voten, bo i sabent que mai podran votar en més d’un curs. 

e)  Per a la celebració legítima de l’elecció del Delegat de Curs, caldrà que, com a mínim, 

exerceixi el seu dret de vot el 50% dels matriculats al curs. En cas de no aconseguir-se aquest 

quòrum en la primera convocatòria, serà convocada una segona convocatòria en el termini d’una 

setmana lectiva, sense la necessitat del quòrum requerit en la primera convocatòria. 

f)  El Delegat de Curs en funcions vetllarà perquè hi hagi un torn per a la presentació dels 

candidats. Conclosa la presentació, es procedirà a la votació. Tot alumne matriculat 

majoritàriament en aquell curs podrà ser elegit. 

g)  La votació serà sempre individual i secreta. 

h)  Si en una elecció entre dos alumnes s’arriba a empat, es farà una nova votació. Si el resultat 

torna a ser el mateix, serà elegit per sorteig. 

i)  Convindrà que en la mateixa sessió de votacions s’escullin tant el Delegat de Curs com el 

Subdelegat de Curs. El Subdelegat serà la persona que obtingui més vots després del Delegat, en 

l'elecció d'aquest. 
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j)  Els nous càrrecs entraran en vigor en el moment en què es realitzi el relleu del Consell de 

Delegats de l’any acadèmic anterior, amb la conseqüent notificació als cursos respectius. 

k)  Durant el període de temps comprès entre la celebració de les eleccions i la constitució 

oficial del nou Consell de Delegats, els alumnes amb dret a vot podran efectuar les 

impugnacions que creguin convenients. Aquestes impugnacions es faran per escrit i es dirigiran 

al Delegat de Facultat, fonamentant les possibles irregularitats existents en l’elecció. El Delegat 

de Facultat, d’acord amb el Consell de Delegats, decidirà si la impugnació és o no procedent: en 

cas de ser-ho, s’invalidarà l’elecció i es procedirà a una nova, sempre convocada pel Consell de 

Delegats. 

l)  Si en un curs no s’arriba a procedir a l’elecció del seu delegat, el Delegat de Facultat tindrà 

cura de trobar un sistema just que faciliti l'elecció d’algun representant. 

m)  L'Assemblea de Curs, reunida amb un mínim quòrum de 3/4 parts, podrà destituir el 

Delegat de Curs, sempre que es prengui aquest acord per majoria de 2/3. Un cop destituït, per 

procedir a l'elecció del nou Delegat de Curs es seguirà el procediment establert al punt 1.1.c). 

L'elecció s'efectuarà en el mateix transcurs de l'Assemblea de destitució. 

 

2.  Referents a la Facultat. 

 

2.1  Elecció del Delegat de Facultat 

 

a)  El Vicedelegat de Facultat, o en la seva absència el delegat de cinquè curs Institucuional 

(Grau), i el Secretari del Consell de Delegats tindran cura de l’organització concreta de l’elecció 

de Delegat de Facultat. Aquesta elecció es realitzarà durant el primer mes del curs acadèmic, 

mitjançant l'Assemblea de Facultat, i serà posterior a l'elecció dels delegats de curs. 

b)  El Delegat de Facultat serà elegit i proposat pels alumnes de la Facultat. Si l’elecció 

recaigués en un Delegat de Curs, aquest cessaria com a Delegat de Curs i serien convocades 

noves eleccions en el curs afectat per a cobrir la plaça. 

c)  Si hi ha candidats, la Mesa oferirà un torn per a la presentació d’aquestes candidatures. 

Seguidament, es procedirà a la votació per part de l’Assemblea legítimament constituïda, 

seguint el mateix procediment establert en el punt 1.1.c). 

d)  El càrrec de Delegat de Facultat és d'una durada màxima de dos cursos.  

e)  No gaudiran de dret de sufragi passiu i, per tant, no podran ser votats per al càrrec de 

Delegat de Facultat els alumnes de primer i segon any d'estudis en aquest centre, ja que 

bàsicament cursen estudis de filosofia. 
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2.2  Elecció del Vicedelegat de Facultat 

 

El Vicedelegat de Facultat, si n'hi ha, és elegit per designació del Delegat de Facultat, atès 

que haurà de ser el seu col·laborador més proper, i ratificat pel Consell de Delegats. El seu 

càrrec durarà un màxim de dos anys. Cessarà del seu càrrec un cop elegit el nou Delegat de 

Facultat. 

 

2.3  Elecció del Secretari del Consell de Delegats 

 

El Secretari del Consell de Delegats és elegit per l’esmentat Consell. Preferiblement, serà un 

dels delegats de curs. 

 

 

 

V. EQUIPAMENTS 

 

Els alumnes podran fer ús de la Biblioteca, de la Sala d'Alumnes, de la Sala d'Ordinadors, de 

les guixetes de porteria, així com d'altres serveis que en un futur es puguin oferir, d'acord amb la 

normativa de cada servei. 

 

 

 

VI. DISPOSICIONS FINALS 

 

1.  Relació amb altres centres 

 

Els representants dels alumnes de la Facultat de Teologia de Catalunya vetllaran pel 

manteniment de relacions adequades i regulars amb els representants de la Facultat Eclesiàstica de 

Filosofia de Catalunya, Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, en tots aquells temes 

que siguin comuns als alumnes d’ambdues facultats. 

 

 La Facultat estarà representada en tots aquells organismes de representació estudiantil 

estatals i internacionals que li correspongui, i, si s’escau, participarà en el seu funcionament. 
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Els representants dels alumnes procuraran mantenir contacte amb altres Facultats i 

institucions culturals o religioses, de Catalunya o forànies, a fi de garantir la convenient obertura 

dels estudiants a la societat. 

 

2.  Modificació de les Normes dels Alumnes 

 

Quan calgui atendre a noves necessitats estructurals de la Facultat o de l'alumnat, serà 

convenient que les presents Normes dels Alumnes siguin degudament revisades i renovades. 

Aquesta revisió només es produirà quan la necessitat presentada sigui important i col·lectivament 

acceptada pel Consell de Delegats. Si aquest Consell creu oportuna la reforma, s’ocuparà d’engegar 

el mecanisme que cregui convenient per a tal reforma. Caldrà sempre que l’Assemblea s'Alumnes 

aprovi les noves normes amb un mínim de 2/3 dels vots dels assistents. 

 

El projecte renovat, una vegada aprovat pels alumnes, esdevindrà vinculant quan sigui 

ratificat pel Consell de Facultat, els membres del qual tindran accés al projecte de reforma amb una 

antelació mínima d’una setmana. 

 

      3. Normes transitòries 

 

Les Normes dels Alumnes entraran en vigor quinze dies després d’haver estat ratificades pel 

Consell de Facultat. 


