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El passat octubre el consell de ministres va aprovar un Reial decret sobre l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris que elimina les actuals Llicenciatures i Diplomatures i instaura 
un nou model basat en la divisió Grau-Màster-Doctorat. El Reial decret també regula el 
procediment de verificació que haurien de superar els nous plans d'estudis. D'aquesta forma, 
el Govern Zapatero aprofundeix l'aplicació de la LOU i dóna un salt qualitatiu en la 
implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) per a, segons planteja, 
respondre a les necessitats de la societat i economia del coneixement… Però, quins són 
realment les conseqüències pràctiques d'aquest canvi d'esquema “”?  
 
GRAU  
 
• El Reial decret defineix que el Grau té com finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una 
formació general i està orientat a la preparació per a l'exercici d'activitats professionals (Art 
9 RD), és a dir, com una FP especial.  
 
• Tots els Graus haurien d'adscriure's a una de les noves cinc branques de coneixement: Arts 
i Humanitats; Ciències; Ciències de la Salut; Ciències Socials i Jurídiques; Enginyeria i 
Arquitectura (Art 12 RD). Cada branca consta únicament d'entre cinc i tretze assignatures.  
• El Grau es reduïx a 4 anys amb un total de 240 crèdits que es distribuïxen en (Art 12 RD):  
 
• 60 crèdits de formació bàsica (36 com a mínim de la seva pròpia branca de coneixement i 
la resta de les altres branques bàsiques).  
 
• 60 crèdits de pràctiques en empreses (que no seran remunerades).  
 
• 6 – 30 crèdits de treball fi de Grau.  
 
• El Grau tindrà simplement uns 90 crèdits (és a dir, un curs i mig) de formació específica 
relacionada amb la titulació en concret.  
 
• La titulació de Grau ni tan sols consta del cognom “universitari” (Art 9 RD), per a 
aconseguir-lo serà necessari el corresponent Màster.  
 
• La formació general del Grau correspon a una devaluació dels continguts i a la pèrdua de 
l'especialització i les atribucions que garanteixen actualment les Llicenciatures i 
Diplomatures (que es reserven per als Postgraus). És a dir, arquitectes que no poden dirigir 
obres, enginyers que no poden signar projectes, psicòlegs que no poden clinicar…  
 
• La preparació per a activitats professionals en realitat està dirigida a crear mà d'obra en 
funció de les necessitats del mercat de treball flexible i precari.  
 
 
POSTGRAU  
 
• Les atribucions que s'obtenen amb les actuals Llicenciatures i Diplomatures queden 
reservades per als Màsters (tal com indiquen els Llibres Blancs de cada titulació).  



 
• Per a poder pagar els alts costos dels Màsters (que, com a mínim, es tripliquen) no es 
podrà contar amb els actuals programes de beques, ja que se substituïxen per beques-préstec 
–a retornar al finalitzar la carrera.  
 
• A través dels Postgraus es produïx la privatització de l'ensenyament especialitzat, ja que 
l'objectiu que persegueix el EEES és que el principal finançament dels Màsters provingui de 
la inversió privada (amb el que les atribucions professionals vindran a través de Màsters en 
enginyeria mecànica Renault, telecomunicacions Telefònica, mineria Repsol, informàtica 
IBM, enginyeria agrícola Monsanto… no obstant això, serà bastant més complicat trobar 
multinacionals que financin Màsters en arqueologia, art precolombí, llengua antiga…).  
 
• Les agències d'avaluació i qualitat (ANECA a nivell estatal i AQU a Catalunya) són les 
quals determinaran els plans d'estudi de les titulacions de Graus, Màsters i Doctorats. 
Aquestes agències són organismes no universitaris on es troben representades físicament les 
grans empreses. Així, els Postgraus sofriran també una deterioració dels continguts, 
abandonant la recerca de coneixement i l'augment de la capacitat crític-científica, en canvi 
de criteris de competitivitat i rendibilitat econòmica. Tot això portarà amb si una dràstica 
reducció, i fins i tot la desaparició, d'un gran nombre de titulacions (Humanitats…).  
 
• A pesar que els nous Postgraus atorgaran les atribucions de les actuals titulacions, qui 
tinguin, o estiguin cursant, Llicenciatures i Diplomatures, seran homologats com les noves 
titulacions devaluades de Grau.  
 
PER LA PARALITZACIÓ DEL PROCÉS DE BOLONYA!  
 
DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET, DE LA LOU I DE LA LUC!  
 
PER LA INSUBMISSIÓ DE LA UAB DAVANT EL EEES!   
 
Reial decret: http://www.mec.és/mecd/gabipren/documents/files/2007-rd-ensenanzas-
consell-estadoo.pdf  
 
LOU d'Aznar: http://www.mec.és/mecd/atencion/educacion/fulles/I_#SistemaEduc//i-1-
2.htm  
 
Reforma de la LOU de Zapatero: 
http://www.ec.és/mecd/gabiprent/documents/ProyectoLOU.pdf  
 
LUC: http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/luchome.htm  
 
Llibres Blancs de les diferents titulacions: 
http://www.aneca.és/activin/activinconverLLBB.asp  
 
 
 
COMITÈ DE VAGA DE LA UAB  http://www.comitevagauab.blogspot.com 


