
BUTLLETÍ INFORMATIU per què no a la LOU? 

ANEM  EXPLICANT MENTIDES Nº1: 

El problema de la LOU és que no hi ha diners per 

aplicar-la. 
 
Aquesta és la trampa dels Rectors catalans i de bona part del professorat desinformat. La LOU 
RESTRINGEIX el finançament públic i la solució és l’increment d’ingressos via inversió 
empresarial i via butxaca de l’estudiant... i l’estalvi en personal i en qualitat dels serveis. 
 
Ni hi ha diners per la LOU, ni la LOU permet que hi hagin diners públics per implementar-la. Per 
això, demanar la LOU amb finançament públic és un contrasentit i sinó, atenció a les “tendències”. 
 
Sense diners públics només hi ha dues solucions... 
 

Inversió privada de l’Inversió privada de l’Inversió privada de l’Inversió privada de l’estudiantat: pujada de preus sense bequesestudiantat: pujada de preus sense bequesestudiantat: pujada de preus sense bequesestudiantat: pujada de preus sense beques    

� Hi ha propostes d’incrementar les taxes i matricules 
universitàries fins a 5.500 euros (proposta del President del 
Consell Social de la UPC, Ramon Folch al Periódico Catalunya, 
105/12/07) 

� La UAB estudia triplicar el preu dels crèdits de graus i postgraus, 
de moment, als estudiants extracomunitaris i no residents. 
(Comissió Economia UAB, Oct. 2008) 

Inversió privada d’empresesInversió privada d’empresesInversió privada d’empresesInversió privada d’empreses::::    

 intervenció directa als plans d’estudi intervenció directa als plans d’estudi intervenció directa als plans d’estudi intervenció directa als plans d’estudi    

 
� “Una iniciativa en internet permite a las empresas participar 

en los planes de estudio” [El País Negocios, 11/11/2005 p. 50] 
 

� [...] una plataforma de Internet denominada UE-Converge 
[...] ofrece a las empresas madrileñas la posibilidad de 
participar en los debates para rediseñar los planes de estudio 
de las universidades para adaptarse a las directrices 
marcadas por el EEES [Revista La Clave, 07/03/2008, p.51] 

 

COMPTE!!! no tothom hi està d’acord, la Rectora de la Universitat de Màlaga: 
Hay […] modelos que apuestan por la privatización de la educación superior, amparados en una teórica libre 

competencia y en una hipotética libertad de enseñanza, a la que sólo pueden acceder los que más tienen y no 
necesitan ser iguales porque gozan de todos los privilegios. Yo defiendo una universidad pública de calidad, 
que es la única capaz de garantizar la verdadera igualdad.” -Adelaida de la Calle, Rectora de la Universidad 

de Málaga. [TE, nº 288, diciembre 2007, p. 16] 
 

I tu, ets rica? Tens la vida resolta? 

Vine a l’Assemblea de Facultat informa’t i digues la teva. 

LA UNIÓ FA LA FORÇA 
Tota la informació: Tota la informació: Tota la informació: Tota la informació: hhhhttp://especialbolonya.wordpress.comttp://especialbolonya.wordpress.comttp://especialbolonya.wordpress.comttp://especialbolonya.wordpress.com    



 

Declaració de BolonyaDeclaració de BolonyaDeclaració de BolonyaDeclaració de Bolonya::::    

Espai Europeu d’Educació Espai Europeu d’Educació Espai Europeu d’Educació Espai Europeu d’Educació 

SuperiorSuperiorSuperiorSuperior (EEES) (EEES) (EEES) (EEES)    

Estat espanyolEstat espanyolEstat espanyolEstat espanyol    

Llei Orgànica Llei Orgànica Llei Orgànica Llei Orgànica 

d’Universitatsd’Universitatsd’Universitatsd’Universitats    

(LOU(LOU(LOU(LOU i LUC) i LUC) i LUC) i LUC)    

Estat francèsEstat francèsEstat francèsEstat francès    

Llei de Reforma Llei de Reforma Llei de Reforma Llei de Reforma 

UniversitàriaUniversitàriaUniversitàriaUniversitària    

(LRU)(LRU)(LRU)(LRU)    

GRÈCIAGRÈCIAGRÈCIAGRÈCIA    

LleiLleiLleiLlei    

d’Universitatsd’Universitatsd’Universitatsd’Universitats    

    

ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL COMERÇ (OMC)ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL COMERÇ (OMC)ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL COMERÇ (OMC)ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL COMERÇ (OMC)    
Liberalització mercat de serveis educatius, sanitat, transport, Liberalització mercat de serveis educatius, sanitat, transport, Liberalització mercat de serveis educatius, sanitat, transport, Liberalització mercat de serveis educatius, sanitat, transport, 

telecomunicacions, … telecomunicacions, … telecomunicacions, … telecomunicacions, … ((((per fer negociper fer negociper fer negociper fer negoci))))    

    

Reial Decret Reial Decret Reial Decret Reial Decret 

d’eliminació d’eliminació d’eliminació d’eliminació 

Llicenciatures i Llicenciatures i Llicenciatures i Llicenciatures i 

DiplomaturesDiplomaturesDiplomaturesDiplomatures    

(oct. 2007)(oct. 2007)(oct. 2007)(oct. 2007)    

PLANS D’ESTUDI DE GRAUSPLANS D’ESTUDI DE GRAUSPLANS D’ESTUDI DE GRAUSPLANS D’ESTUDI DE GRAUS    

Conversió del segon cicle Conversió del segon cicle Conversió del segon cicle Conversió del segon cicle 

en Postgraus (en Postgraus (en Postgraus (en Postgraus (triplica preu triplica preu triplica preu triplica preu 

mateixes matèries)mateixes matèries)mateixes matèries)mateixes matèries)    

Model:Model:Model:Model:    

Grau de 3 anysGrau de 3 anysGrau de 3 anysGrau de 3 anys    

Model:Model:Model:Model:    

Grau de 4 anysGrau de 4 anysGrau de 4 anysGrau de 4 anys    

Model:Model:Model:Model:    

No n’hi haNo n’hi haNo n’hi haNo n’hi ha    

L’estudiantat, L’estudiantat, L’estudiantat, L’estudiantat, 

professorat, professorat, professorat, professorat, 

treballadors han treballadors han treballadors han treballadors han 

auturat la reformaauturat la reformaauturat la reformaauturat la reforma    

Són felices i la Són felices i la Són felices i la Són felices i la 

universitat universitat universitat universitat 

segusegusegusegueixeixeixeix sent  sent  sent  sent 

gratuïta (pgratuïta (pgratuïta (pgratuïta (pública)ública)ública)ública)    

Adaptació dels estudis a leAdaptació dels estudis a leAdaptació dels estudis a leAdaptació dels estudis a les necessitats del mercat, s necessitats del mercat, s necessitats del mercat, s necessitats del mercat, 

finançament públicfinançament públicfinançament públicfinançament públic de la recerca  de la recerca  de la recerca  de la recerca de les empresesde les empresesde les empresesde les empreses, , , , 

investigació en energia nuclear, transgèncis, com consumir investigació en energia nuclear, transgèncis, com consumir investigació en energia nuclear, transgèncis, com consumir investigació en energia nuclear, transgèncis, com consumir 

més, com vendre millormés, com vendre millormés, com vendre millormés, com vendre millor…   …   …   …   IIII    treballar ambtreballar ambtreballar ambtreballar amb    ssssalaris sota cero.alaris sota cero.alaris sota cero.alaris sota cero.    

Aquesta és la “coordinació europea” 


