COMUNICAT SOBRE LA VAGA DEL 26-F PER LA
RECENT APROVACIÓ DEL RD 43/2015, MODIFICACIO
DE DURACIÓ GRAUS I MÀSTERS I DE LA
ESTRATEGIA UNIVERSITARIA 2015
Veien la convocatòria de VAGA D’ESTUDIANTS convocada per al proper 26 de febrer de 2015
degut al seguit de reformes que el Ministerio de Educació, Cultura y Deportes ha anat realitzant en
l’EU2015 (Estratègia Universitària 2015) fins al més recent Real Decret 43/2015 que modifica els
ensenyaments universitaris oficials i de doctorat. A part del RD Llei 14/2012, de mesures urgents
de racionalització de la despesa publica en l’àmbit educatiu, que va donar lloc a la reducció per una
banda dels recursos destinats com a l’augment dels ingressos mitjançant augment de preus als
ESTUDIANTS I ESTUDIANTES.
Creiem que NO es oportú portar a terme aquesta reforma degut a que crea DESIGUALTATS en els
beneficiaris de l’educació, els ESTUDIANTS I ESTUDIANTES que han patit un augment desorbitat
de preus públics. Es evident, que no s’estan dedicant els recursos necessaris, i així, ho demostra
un estudi del “OBSERVATORI SISTEMA UNIVERSITARI” en que es constata la reducció en els
últims anys del finançament a través de transferències públiques i, alhora, també la reducció de la
despesa per estudiant, a més, del increment creixent de les matricules i taxes per estudiant.
Trobareu el següent

gràfic en la pàgina 13. Evolución real del gasto total, de los ingresos

procedentes de las transferencias y de los precios pagados por los estudiantes, 1996 – 2012
http://www.observatoriuniversitari.org/es/2015/01/29/la-financiacion-de-las-universidades-publicasen-cataluna-1996-2014/
Alhora també creiem, que crea desconcert entre les institucions publico-privades i les empreses de
cara a la col·locació laboral d’aquest i, realment aquestes desconeixeran quins coneixements ha
adquirit un estudiant en comparació a un altre. D’acord a que en menys de 6 anys, haurem canviat
3 vegades de sistema universitari, des de les diplomatures o llicenciatures, als graus de 240 crèdits
tal i com els coneixem fins a la nova proposta de graus de 180 crèdits. I que provoca que no tinguem
encara una avaluació de la implantació dels actuals graus. Desconcert que únicament incentiva la
devaluació dels diferents títols ja que acaba premiant l’objectiu d’aconseguir títols, en detriment, de
l’objectiu principal que seria l’aprenentatge de coneixements, en general, l’ascens de la societat i,
en particular, l’ascens de tots aquelles persones amb capacitats suficients, per tal, d’aconseguir
l’èxit en el seu àmbit i la generació d’una postura crítica davant dels reptes de la vida.

A més, el MECD vol opta segons el real decret a que convisquin graus de 180 i 240 crèdits i que ho
decideixi la pròpia universitat creant desconcert entre els propis responsables de la gestió
d’aquestes actuacions, que són des del rectorat fins als deganats o direccions de centre, ja siguin
facultats o escoles, fins als departaments que agrupen professorat d’una branca del coneixement i
són aquest els que efectuen els propis PDA (Pla de Dedicació Acadèmica) del professorat en els
últims anys amb una imposició d’una política continua de reducció del professorat.
Pensem mirant simplement al que tenim sobre la taula, que en aquest real decret no hi veiem
compromisos legislatius actuals que ens garanteixin que el cost en conjunt de grau i màster és
redueixi. Més aviat, al contrari, el que si que veiem que farà serà que augmenti, i en els millor dels
casos es mantindrà el cost amb la pujada de preus creada l’any 2011 (segons han afirmat alguns
responsables en l’àmbit educatiu comentant que no augmentarà el cost fins ara suportat per
l’Estudiantat).
Finalment, demanem a tots el MÀXIM RESPECTE MUTU

tant per aquells estudiants i

estudiantes que estiguin plenament a favor de la manifestació convocada per al 26 de febrer,
i per tant, hi vulguin assistir-hi, com per als estudiants i estudiantes que decideixin continuar
realitzant la seva activitat formativa. Ambdós, estan en ple dret i, per tant, dignes de realitzar
les accions oportunes que ells estimin convenients.
CEUCAT (Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes):
Cartell: http://www.ceucat.cat/premsa/comunicats/cartell-info3mes2-ceucat-2014
Comunicat: http://www.ceucat.cat/premsa/comunicats/el-consell-de-l2019estudiantat-de-lesuniversitats-catalanes-ceucat-reitera-la-seva-oposicio-a-la-modificacio-del-rd-d2019ordenacioacademica-que-el-ministerio-de-educacion-cultura-y-deporte-prepara-pel-proper-curs-2015-2016
COMUNICAT CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas):
http://www.crue.org/PrensaYComunicacion/Documents/2015%20Comunicados%20y%20Notas%2
0de%20prensa/Comunicado%20AG%20CRUE%2002_02_2015.pdf

VIDEO DEBAT AL SENAT (mociones consecuencia de interpelaciones):
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionesplenarias/pleno/rwdsesionespleno/deta
lle/index.html?id=70&legis=10#d
A Lleida, 25 febrer de 2015
Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Dret i Economia de la UdL

