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ES REUNEIX EL CONSELL DE GOVERNES REUNEIX EL CONSELL DE GOVERNES REUNEIX EL CONSELL DE GOVERNES REUNEIX EL CONSELL DE GOVERN    

A BARCELONA!A BARCELONA!A BARCELONA!A BARCELONA!    

Saps què volen aprovar?Saps què volen aprovar?Saps què volen aprovar?Saps què volen aprovar?    
 

A l’ordrA l’ordrA l’ordrA l’ordre del dia consta l’aprovació delse del dia consta l’aprovació delse del dia consta l’aprovació delse del dia consta l’aprovació dels següents graus següents graus següents graus següents graus: Biologia 
Ambiental, Biomedicina, Biotecnologia, Bioquímica, Genètica, Microbiologia, Geologia, 
Química, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia, Sociologia, 
Criminologia, Relacions laborals, Antropologia Social i Cultural, Filosofia, Musicologia, 
Història de l’Art, Història, Geografia i Ordenació del Territori, Psicologia, Logopèdia, 
Llengües i cultures d’Àsia Oriental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segons els Estatuts de la UAB, els nous plans d’estudi s’han d’aprovar a las Juntes de 
Facultat. El Consell de Govern vol saltarEl Consell de Govern vol saltarEl Consell de Govern vol saltarEl Consell de Govern vol saltar----se les seves pròpies normesse les seves pròpies normesse les seves pròpies normesse les seves pròpies normes: la 
Junta de Facultat de Polítiques i Sociologia encara no s’ha constituït. La Junta de Facultat de 
Ciències no ha aprovat encara cap grau. La Junta Permanent de Lletres tampoc.  
 
L’Assemblea de Lletres ha demanat al Deganat un referèndum vinculant pel que fa a 
l’aprovació dels Graus. La Degana s’ha negat. L’Assemblea de Polítiques va convocar i 
realitzar un referèndum entre els estudiants hi més del 90% dels vots va rebutjar la 
substitució de les actuals llicenciatures per graus. 
 
Aquest Consell de Govern ha estat convocat expressament a la setmana Govern ha estat convocat expressament a la setmana Govern ha estat convocat expressament a la setmana Govern ha estat convocat expressament a la setmana 

dddd’’’’exexexexàmens i a Barcelonaàmens i a Barcelonaàmens i a Barcelonaàmens i a Barcelona per tal d’evitar que els estudiants demanin un altre cop tota 
la informació referent a la crida dels Mossos d’Esquadra el 4 de març, així com la decisió del 
rectorat d’obrir expedients contra estudiants arbitràriament escollits. 
 

LLLLa reformaa reformaa reformaa reforma que es vol tirar endavant i els esdeveniments que envolten les protestes 

dels estudiants i la resposta institucional són prou importantssón prou importantssón prou importantssón prou importants com per deixar que com per deixar que com per deixar que com per deixar que 

tot això s’aprovi sense que el Rectorat informi amb transparència tot això s’aprovi sense que el Rectorat informi amb transparència tot això s’aprovi sense que el Rectorat informi amb transparència tot això s’aprovi sense que el Rectorat informi amb transparència 

sobre el finançament i criteris d’aplicasobre el finançament i criteris d’aplicasobre el finançament i criteris d’aplicasobre el finançament i criteris d’aplicació de la reforma i el que és ció de la reforma i el que és ció de la reforma i el que és ció de la reforma i el que és 

més important, sense la participació i debat en profunditat de tota la més important, sense la participació i debat en profunditat de tota la més important, sense la participació i debat en profunditat de tota la més important, sense la participació i debat en profunditat de tota la 

comunitat universitàriacomunitat universitàriacomunitat universitàriacomunitat universitària.  
 

PER QUÈ NO VOLEM ELS GRAUS?PER QUÈ NO VOLEM ELS GRAUS?PER QUÈ NO VOLEM ELS GRAUS?PER QUÈ NO VOLEM ELS GRAUS?    
 
Entre d’altres raons,    Per que un grau és un primer cicle:Per que un grau és un primer cicle:Per que un grau és un primer cicle:Per que un grau és un primer cicle: Abans de l’aprobació 
de la LOU (2001) la llei d’universitats i el reial decret que va regular els estudis universitaris 
definia els estudis universitaris en els següents termes: 
 
art.3.ap.2 “El primer ciclo de las enseñanzas universitarias comprendera enseñanzas básicas y 
de formación general, así como, en su caso, enseñanzas orientadas a la preparación para el 
ejercicio de actividades profesionales.” 
“El segundo ciclo estará dedicado a la profundización y especialización en las 
correspondientes enseñanzas, así como a la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales.” 
 
Font: Real Decreto 1497/1987 de 27 Noviembre por el que se establecen las directrices generales comunes de 
los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

El Reial Decret de Graus d’octubre transforma les llicenciatures i El Reial Decret de Graus d’octubre transforma les llicenciatures i El Reial Decret de Graus d’octubre transforma les llicenciatures i El Reial Decret de Graus d’octubre transforma les llicenciatures i 

diplomatures en graus+postgraus:diplomatures en graus+postgraus:diplomatures en graus+postgraus:diplomatures en graus+postgraus:    

Artículo 9. Enseñanzas de Grado.  

“1. Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del 
estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la 
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.” 

Artículo 10. Enseñanzas de Máster.  
“1. Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de 
una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras.” 
 
Font: REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 
 

Per això us cridem a paPer això us cridem a paPer això us cridem a paPer això us cridem a participarrticiparrticiparrticipar a la  a la  a la  a la 

concentració convocada concentració convocada concentració convocada concentració convocada dillunsdillunsdillunsdilluns, , , ,         

dia dia dia dia 9999 de Juny de Juny de Juny de Juny    a les a les a les a les     

14.3014.3014.3014.30    a a a a Casa ConvalescCasa ConvalescCasa ConvalescCasa Convalescència ència ència ència     

((((al costat al costat al costat al costat dddd’’’’Hospital de Sant PauHospital de Sant PauHospital de Sant PauHospital de Sant Pau, Metro L5, Metro L5, Metro L5, Metro L5))))    


