
 

EUROCRÉDITS I AVALUACIÓ CONTÍNUA 
 

 
Un dels arguments principals que utilitzen els defensors de Bolonya és la necessitat de 
realitzar un canvi en l'actual i deficient model pedagògic. També insisteixen en la 
importància d'una harmonització dels ensenyaments universitaris a nivell europeu, 
establint sistemes d'equivalències entre les titulacions. D'aquesta manera se solucionarien 
els problemes de “l'antiquada” universitat actual. Tots aquests dèficits duen molts anys sent 
denunciats pels moviments i organismes en defensa de la universitat pública, no obstant 
això les actuals reformes, a més d'haver estat elaborades al marge de la comunitat 
universitària , són el contrari del que un sistema d'ensenyament superior de qualitat 
necessita i no resolen de manera alguna els problemes assenyalats. Però, en què 
consisteix aquest nou model pedagògic? com es realitzarà l'harmonització europea?  
 
 
• L'harmonització europea es realitza mitjançant el nou model de divisió universitària 

Grau-Màster-Doctorat que elimina les actuals Llicenciatures i Diplomatures (establit 
pel reial decret sobre l'ordenació dels ensenyaments universitaris). Els Graus 
consisteixen en una formació general bàsica amb continguts devaluats i sense 
pràcticament atribucions i especialitzacions, que queden reservades per als Postgraus 

 
• L'equivalència de les assignatures es produeix mitjançant l'establiment del Sistema 

Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS). Cadascun d'aquests eurocrèdits consta 
d'entre 25 i 30 hores, és a dir, triplica les hores dels crèdits tradicionals (amb el 
corresponent augment en el preu de les matrícules). Tot i així, això no equival a un 
augment de les hores de classe, pràctiques i tutories, ans tot el contrari, ja que aquestes 
fins i tot disminueixen. Per tant, el que existeix és un gran augment del volum de 
treball per compte de l'estudiant, i així estem pagant pel temps de treball que vam 
emprar a casa (!!!) 

 
• Aquest model està concebut per a que cada estudiant dediqui una mitjana de quaranta 

hores setmanals a la universitat, és a dir, dedicació a temps complet. Així s'impedeix 
poder compaginar estudis universitaris amb treball. Açò s'agreuja encara més tenint en 
compte que els programes actuals de beques es van substituint per beques-préstec, és a 
dir, beques-hipoteca a retornar al finalitzar la carrera (el que obligarà als estudiants a 
escollir titulacions amb una eixida acceptable dins del mercat de treball) 

 
• Aquest nou model de suposada avaluació contínua tira per terra els arguments dels 

sectors pro-Bolonya cada que vegada que és posat en pràctica, pel que els seus defensors 
insisteixen que la reforma és positiva però que està sent mal aplicada. No obstant això, 
no hi ha forma raonable de donar suport l'actual model i ni tan sols de denominar-
lo avaluació contínua. La manca de finançament i les aules massificades impedeixen 
un aprenentatge de qualitat i un seguiment constant per part dels professors. Els 
nombrosos treballs en grup, a més d'una sobrecàrrega per al professorat, generen una 
divisió de tasques que fa que cada estudiant exclusivament es dedique i “aprenga” la 
seva part de la feina. Els constants “exercicis per a casa” i l'obligatorietat d'assistir a 
classe recorden més el col·legi que la universitat… 



 

• Enfront del desfasat model pedagògic actual apareix en escena un nou element: 
l'informe Tuning . Aquest projecte pretén ser una revolució pedagògica en l'àmbit 
universitari alhora que oferir un model comú per a convergir en l'espai europeu. El 
projecte Tuning prioritza l'adquisició de capacitats i habilitats en detriment de 
l'adquisició de coneixements. Els principals problemes que presenta aquest canvi són 
que, d'una banda, aquestes destreses es defineixen en funció de criteris neoliberals i de 
les necessitats del mercat de treball europeu flexible i precari, i d'altra banda, suposa 
una reculada increïble per la pèrdua de l'essència dels estudis universitaris: l'adquisició 
de sabers i l'augment de la capacitat crític-científica 

 
• El projecte Tuning pretén la substitució d'una educació centrada en l'ensenyament 

per una educació centrada en l'aprenentatge, és a dir, ara es tracta “d'ensenyar a 
aprendre” (mitjançant informàtica, idiomes, recerca de documentació…) perquè 
“després” puguem aprendre pel nostre compte, però això sí, que a l'eixir del Grau 
estiguem preparats per a adaptar-nos al mercat laboral. Tot aquest canvi de model, 
com és habitual en la implantació de Bolonya, ve acompanyat per un preocupant 
desconeixement per part del professorat. No obstant això, els equips docents haurien 
de reciclar-se i adoptar el Tuning, obligats per les contínues avaluacions de les agències 
de qualitat (ANECA i AQU) 

 
 
En definitiva, tots els canvis que introdueix Bolonya respecte al model educatiu, lluny de 
millorar les deficiències de l'actual sistema universitari, vénen a elititzar l'ensenyament 
superior. Es restringeix l'accés a la universitat als sectors populars, a causa del 
increment de preus i a l'exigència de dedicació a temps complet sense el corresponent 
programa de beques. Per altra banda, representa una degradació de la qualitat de 
l'educació superior i del model pedagògic mitjançant la implantació del projecte Tuning 
que modela als estudiants en funció de les necessitats del mercat de treball precari i 
flexible, alhora que elimina l'adquisició de capacitat crítica.  

 
 

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 L’EEES! 
 
 
Reial decret ECTS: http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf  
Reial decret Grau-Postgrau: http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/2007-rd-ensenanzas-
consejo-estadoo.pdf 
Informe Tuning: http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educational.pdf 
LOU d'Aznar: http://www.mec.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaEduc/e-1-2.htm  
Reforma de la LOU de Zapatero: http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/ProyectoLOU.pdf 
LUC: http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/luc_home.htm 
 
 

COMITÈ DE VAGA DE LA UAB   http://www.comitevagauab .blogspot.com 


