
REIAL DECRET: GRAU/POSTGRAU  
 
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. Aquest Reial decret 
també regula el procediment de verificació que haurien de superar els nous plans d'estudis.  
 
GRAU  
 

• El Grau “té com finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general”, 
el que equival a una devaluació dels continguts i a la pèrdua de l'especialització i 
les atribucions que garanteixen actualment les titulacions 

• El Grau “està orientat a la preparació per a l'exercici d'activitats professionals” és a 
dir, com una FP especial dirigida a crear mà d'obra en funció de les necessitats del 
mercat de treball flexible i precari 

• El Grau es redueix a 4 anys amb un total de 240 crèdits, dels quals 60 corresponen a 
formació general bàsica, fins a 60 de pràctiques en empreses (no remunerades) i 
únicament uns 90, és a dir, un curs i mig, de formació específica relacionada amb 
la titulació en concret 

 
 
POSTGRAU  
 

• Les atribucions que s'obtenen amb les actuals Llicenciatures i Diplomatures queden 
reservades per als Màsters 

• Juntament amb la pujada del preu dels Màsters (que es triplica) se substitueixen les 
actuals beques per beques-préstec –a retornar al finalitzar la carrera  

• Mitjançant els Postgraus es produeix la privatització de l'ensenyament 
especialitzat, ja que l'objectiu que persegueix l’EEES és que el principal 
finançament dels Màsters provinga de la inversió privada 

• Les agències d'avaluació i qualitat (ANECA  a nivell estatal i AQU a Catalunya) 
són les quals determinaran els plans d'estudi. Aquestes agències són organismes no 
universitaris (formats per grans empreses) que seleccionaran a les titulacions en 
funció de criteris de competitivitat i rendibilitat econòmica 

• Malgrat que els nous Postgraus atorgaran les atribucions de les actuals titulacions, 
qui tinguen, o estiguen 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 L’EEES! 
 
 

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