
¿Què opineu de la reforma universitària que 
impulsa el ministre Wert? Participeu en el debat 
obert per EL PERIÓDICO sobre el projecte del Govern.
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Per fer-ho només heu d’entrar a la web d’Entre Tots
i omplir el formulari per enviar el vostre article.
A la web 3 entretots.elperiodico.cat
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Joaquim Prats
EXSECRETARI D’UNIVERSITATS

«La mesura no 
valora com ha 
funcionat el pla 
Bolonya, ni quina ha 
estat la inserció dels 
seus estudiants»

Josep Ferrer
EXRECTOR DE LA UPC

«Si no s’abarateixen 
les taxes o 
s’equipara el preu 
de grau i màster, 
els efectes poden 
ser devastadors»

Juanjo Bravo
PORTAVEU DE CCOO

«Les facultats que 
imparteixin carreres 
de 3 anys perdran 
els fons públics
que ara tenen
pel quart curs»

La qüestió no 
són els anys

A
ssistim a una reforma on 
no es discuteix sobre la for-
mació, sinó només sobre la 
seva durada. A més a més, 

bona part del debat es planteja en 
termes de l’estalvi familiar per pa-
gament de matrícules, i és el mateix 
ministre d’Educació qui formula ai-
xí la qüestió. Si imitéssim la majoria 
d’Europa, un curs de màster costa-
ria el mateix que un curs de grau, i 
ambdós tindrien un preu simbòlic. 
En canvi, els alts preus universitaris 
espanyols, i especialment els de 
màster, distorsionen la discussió i 
carreguen de raó sindicats i associa-
cions estudiantils que protesten en 
considerar que un objectiu d’aques-
ta reforma és la reducció del sistema 
universitari. 
 Una reforma universitària hau-
ria d’anar acompanyada d’un diag-
nòstic de la situació, i d’arguments 
acadèmics que sustentessin els can-
vis proposats. Res d’això no es dóna 
en aquest cas. 
 Al contrari, la reforma tot just 

aprovada no fa res per combatre la 
proliferació de títols provocada por 
l’eliminació, el 2007, del catàleg de 
títols oficials. Sense comptabilitzar 
els de màster, sols els títols de grau 
superen avui els 500, quan abans de 
la reforma –¡no fa ni vuit anys!– el 
total era de 153. ¿Quin estudiant de 
batxillerat és capaç de triar entre 
un grau en Nutrició Humana i Di-
etètica, Ciències de la Alimentació, 
Ciència i Tecnologia dels Aliments, 
Tecnologia i Gestió Alimentària, En-

ginyeria Alimentària, Enginyeria 
Agroalimentària i Agroambiental, 
Enginyeria de les Indústries Agro-
alimentàries, Enginyeria de les In-
dústries Agràries i Alimentaries, o 
Tecnologia de les Indústries Agràri-
es i Alimentàries? Tots aquests títols 
i alguns més existeixen avui dia.

Caducitat de graus

Aquesta reforma tampoc no elimi-
na la precoç especialització i la pre-
visible caducitat d’alguns graus que 
avui difícilment poden oferir una 
formació sòlida que permeti als 
seus titulats una trajectòria profes-
sional adaptable i evolutiva. Qual-
sevol persona curiosa pot constatar 
l’existència d’aquests estudis al Re-
gistre d’Universitats, Centres i Tí-
tols. 
 Més enllà de la nova durada dels 
graus, que en molts casos pot ser 
adequada i comparable amb el nos-
tre entorn, el decret obre la possibi-
litat de reduir fins a l’irrisori els con-

en contra

S’obre la possibilitat de 
reduir fins a l’irrisori els 
continguts dels graus: 
menys del 60% del 
temps per impartir 
coneixements propis

tinguts dels graus: en un pla d’es-
tudis de 3 anys, el 25% podran ser 
pràctiques, el 12,5% el treball final 
i el 3% o més esport, cultura i coo-
peració, de tal manera que pot que-
dar menys del 60% –¡menys de dos 
cursos!– per impartir els coneixe-
ments propis de cada titulació. Ai-
xí mateix, cal témer que el nou de-
cret contribueixi a complicar enca-
ra més l’estat de coses actual, ja que 
manté un sistema en el qual univer-
sitats diferents atorguen el mateix 
títol amb continguts i durades molt 
dispars.  
 Des que el 2005 es van aprovar 
els primers decrets per implantar 
l’Espai Europeu d’Ensenyament Su-
perior, a Espanya s’han publicat 12 
modificacions d’aquesta normati-
va, la qual cosa mostra l’absència 
d’un projecte estable per part dels 
governs successius, d’un color i al-
tre. La nostra societat no es mereix 
aital manca de criteri en una qües-
tió tan crucial como és la formació 
superior. H

Vera Sacristán
PROFESSORA DE MATEMÀTICA APLICADA
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.

mig a l’any», indica Prats. Per a les 
universitats més grans, la pèrdua 
de fons públics podria estar al vol-
tant dentre els 6 i els 7 milions d’eu-
ros. En tot cas, fonts de la secretaria 
d’Universitats van indicar ahir que 
qualsevol canvi en el sistema de fi-
nançament ha de ser debatut abans 
al Consell Interuniversitari. 

LES TAXES DE MATRÍCULA

Equiparar el preu de 
graus i màsters
Mentrestant, els més directament 
damnificats seran els estudiants, 
asseguren tant el Consell de l’Estu-
diantat de la Universitat Catalana 

(Ceucat) com la Coordinadora de Re-
presentants d’Estudiants de les Uni-
versitats Públiques (Creup). Per ells, 
qualsevol modificació en l’estruc-
tura dels graus i els màsters hauria 
de passar, necessàriament, per una 
revisió simultània de les taxes uni-
versitàries. «Si els preus del crèdit 
d’un màster no s’equiparen als de 

grau, els efectes sobre els estudiants 
poden ser devastadors, per més que 
el ministre digui que a les famílies 
els suposarà un estalvi», clama Fer-
rer. Diu l’exrector que «si es va ac-
ceptar que els màsters tinguessin 
els elevats preus actuals va ser per-
què només havien de durar un any, 
no dos».

¿UNIVERSITAT MÉS CLASSISTA?

L’accés dels fills 
dels treballadors
Menys d’acord estan els afectats so-
bre els efectes que el canvi del mo-
del 4+1 pel 3+2 pot suposar en l’ac-
cés d’estudiants. Mentre hi ha in-
vestigacions que asseguren que 
amb unes carreres més curtes s’afa-
voreix l’ingrés d’alumnes fills de fa-
mílies amb menys recursos, altres 
temen que els nous graus es conver-
teixin en titulacions devaluades, 
«perquè ara tenir només un grau se-
rà com no tenir res, poca cosa més 
que un títol de cultura general», et-
ziba Juanjo Bravo, de CCOO. Amb la 
nova estructura, el mercat laboral 
«exigirà, sí o sí, tenir com a mínim 
un màster i això només ho aconse-
guiran aquells que ho puguin pa-
gar», adverteix.

LA PLANTILLA DOCENT

Supressió de més 
places de professors
Un altre dels temors de les univer-
sitats és que la implantació del nou 
model pot comportar la supressió 
de places docents. «Sobraran, molt 
segurament, professors associats», 
vaticina Joaquim Prats. Amb tot, 
afegeix l’exnúmero dos d’Univer-
sitats, «aquest problema és inde-
pendent de la reforma de Wert: ja 
fa uns quants anys que les planti-
lles de professors s’estan desmante-
llant», critica. H
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