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Què se’ns proposa? Esborrany de Real Decret

Què tenim? El model actual

Pendent de Publicació

“Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de
Graduado. Los planes de estudios tendrán
.”

Actualment a Catalunya, i la resta d’Espanya,
els graus tenen 240 crèdits (4 anys).

Amb aquesta nova normativa, les titulacions de Grau a Espanya
podrien tenir, amb caràcter general,
un
.

Excepte farmàcia, veterinària o arquitectura
(300 ECTS/5 anys) o medicina (360 ECTS/6 anys).

Quins dubtes ens sorgeixen?

Pots consultar tots els graus a:
estudisuniversitaris.gencat.cat

1) Com afectarà aquesta suposada flexibilitat als
títols? Podràs estudiar el mateix grau de 3 anys (180
ECTS) o de 4 anys (240 ECTS)? O fins i tot, de 200,
210 o 219 crèdits, per exemple?

A Europa tot és 3+2?
A Europa el que podem trobar és la
convivència de diferents models:

2) Tindrem les mateixes competències les persones
que estudiem graus amb durades diferents? Llavors,
alguns hem perdut un any de la nostra vida?

4+1: 4 anys de grau + 1 màster

3) Seran suficients 180 crèdits ECTS per adquirir les
competències en alguns graus? Es degradarà el
títol del grau? Llavors, ens veurem socialment
obligats a fer un màster?

3+2: 3 anys de grau + 2 màster
• Països que aposten per 240 ECTS
(com Espanya, Àustria o Turquia).
• Altres per 180 ECTS (com Bèlgica,
Finlàndia o França).

4) Què passarà amb els processos de verificació,
seguiment i acreditació de les titulacions?

• La majoria combinen dins del mateix
país els dos models (com Alemanya,
Noruega, Holanda o Regne Unit).

5) Quan s’aplicarà aquest canvi? És possible que això
comenci el curs 2015-2016? I a Catalunya?
6) Com afectarà econòmicament aquest canvi? Els
preus dels màsters oficials seguiran sent dels més
alts d’Europa?

Què proposem els estudiants?
1) Analitzar amb rigor les necessitats de cadascun dels títols
per separat i en el marc de la seva àrea de coneixement.

7) Això serà l’excusa per retallar més professorat?

2) Analitzar els resultats dels graus actuals i parlar en
termes de qualitat (resultats d’aprenentatge o indicadors
d’inserció laboral,...).

8) Què passarà amb els estudiants a temps parcial?
Es podrà compaginar feina i estudis?
9) Hi ha una necessitat real de canvi o és tot fruit
d’una voluntat política? Cal un pacte pel model
d’universitats?

3) Fer una programació de graus i màsters amb uns preus
públics que siguin assumibles per les famílies catalanes
(possibilitat de fer estudis de grau i màster integrats, a
preu de grau). I que aquesta estigui lligada a un sistema
de beques suficient.

Des del CEUCAT instem als responsables
polítics i acadèmics a obrir un procés de debat i
reflexió amb tots els agents implicats, amb la
màxima transparència, i aturant qualsevol canvi
de model sense tenir indicadors per a la presa
de decisions.

4) Obrir un procés de reflexió amb tots els agents implicats
(professorat, estudiants, PAS, egressats, empleadors,
sindicats, responsables polítics i acadèmics,...).

Proposta de calendari de treball del CEUCAT:
El sistema actual (calendari de la majoria de graus):
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Contacta amb nosaltres:

Extinció??

www.ceucat.cat
ceucat@ceucat.cat

Avaluació (implementació de les millores detectades)
Possible Implementació del 3+2:

Transparència en la informació

Debat i
reflexió

2014-2016

Av. Catedral, 2. Barcelona

Graus de
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2017?

Segueix-nos:
www.facebook.com/ceucat
@ceucat

La finalitat d’aquest document és aportar informació i opinió sobre la possible modificació dels plans d’estudis de graus i màster. Per a elaborar-lo s’ha tingut en
Concurso de buenas prácticas de participación estudiantil en
compte diferents documents: Projecte de Real Decret, Informe sobre la proposta de reestructuració dels títols de la Coordinadora de Representants de les
la gestión universitaria. Agosto 2011
Universitats Públiques (CREUP), Informe sobre l’Esborrany de 3+2 de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), i d’altra informació
Proyecto redactado por: Jordi Codony, Maria Rodríguez y Gemma Espigarés
obtinguda de la Secretaria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, dels Sindicats i d’alguns mitjans de comunicació.

