
Comunicat de l'Assemblea General d'Estudiants de la Universitat de València - òrgan màxim de 
representació estudiantil a la Universitat- al voltant de l’aprovació de la nova proposta de 

reestructuració de les titulacions universitàries i a la inclusió dels graus de 180 ECTS. 
 

Des de l’Assemblea Estatal de Representats d’Estudiants,- d’ara en davant (AERE)-, on estem les 
Delegacions/Consells d’Estudiants de les Universitats: Universitat de València, Universitat Jaume I, 
Universidad de Almeria, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo Olavide, 
Universidad de Huelva, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Mdrid, 
Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, entre altres que ja tenen el seu propi manifest; ens 
oposem totalment a l’aprovació de la nova proposta de reestructuració de les titulacions universitàries i 
a la inclusió dels graus de 180 ECTS. 

 
Fa ara 8 anys, se’ns va imposar, sense escoltar la veu dels estudiants, el conegut Pla Bolonya, que al no 
vindre acompanyat d’un adequat sistema de beques i ajudes, va suposar l’inici d’un camí que pretenia 
restringir l’accés a l’Educació Superior en base a criteris econòmics i en el que s’ha anat aprofundint 
considerablement des d’aleshores, amb un sistema de beques cada vegada més precari i restringit, i uns 
preus públics cada vegada més inaccessibles. 
 
La principal excusa que es va utilitzar per a fer el canvi de model d’estudis va ser la homogeneïtzació 
dels títols amb la resta de la Unió Europea i els beneficis que suposava per a la mobilitat de l’estudiantat 
i titulats per Europa. Esta premissa era totalment falsa quan es va iniciar l’anterior procés i sent ara, 
doncs pocs països han modificat els seus plans d’estudi, que segueixen sent majoritàriament mixtes, i 
per descomptat no s’han abordat reformes de lleis educatives en contra de tota la Comunitat 
Universitària i de la Societat en el seu conjunt, com està ocorrent al nostre Estat. 
 
És més, la proposta del Reial Decret tampoc Garanteix l’educació de graus i màsters al Marc Europeu de 
Qualificacions, el que evidència que l’excusa de la mobilitat és de nou mentida.  
 
La transició al sistema de graus bàsics de 3 anys menyspreats i de 2 anys de màster, quasi obligatoris, 
suposa un pas més cap al camí de la privatització de l’Educació Pública anteriorment exposat. 
 
Amb el mateix missatge, ens volen implantar un nou pla d’estudis que modificarà l’actual model 
universitari, sense quasi haver comprovat ni avaluat el funcionament de l’actual; i, a més a més, pretén 
fer-ho novament sense la necessària millora del sistema de beques i ajudes de l’Estat. 
 
El pitjor de tot és que aquesta mesura es pren de nou a esquenes de la Comunitat Universitària en el seu 
conjunt, ignorant la veu i fugint del diàleg, contant amb posicionament en contra tant de Rectors, com 
de l’estudiantat, del professorat i del personal d’administració i servicis. 
 
Resulta indignant comprovar que abans de la implantació de l’actual sistema de graus, els títols 
universitaris duraven 3 o 5 anys amb un cost més econòmic per a l’estudiant que hui en dia, i amb el pas 
al model proposat pel Ministeri pagaríem tres anys de grau i els altres dos a preu de màster, el qual el 
seu cost va des dels 1.300€ als 10.000€ (sols a la primera matriculació).  
 
Amb la transició en dos fases que es pretén, estem pagant de colp quatre vegades més pels dos anys 
que abans eren inherents als plans d’estudi de llicenciatures, per a rebre la mateixa formació 
acadèmica. 
  
Per tant des d’AERE:  
 
MANIFESTEM que el sistema proposat és absolutament injust i sol pretén restringir encara més l’accés a 
l’Educació Superior de qualitat, sent este un dels principals motors de mobilitat social.  
 
CONDEMNEM l’actitud del Ministre d’Educació, Cultura i Esport D. José Ignacio Wert per dur a terme 
mesures lesives per a tot el Sistema Universitari de l’Estat Espanyol, i per adoptar una política d’estruç, 



tancant els ulls davant dels múltiples informes negatius previs a les seues mesures, deixant d’escoltar a 
tota resposta i, a més, no donant la cara davant de l’estudiantat en el CEUNE, òrgan que ell mateix 
presideix.  
 
EXIGIM la paralització immediata del Projecte del Real Decret de reordenació de les ensenyances 
universitàries oficials, i la realització d’un estudi conjunt entre els Governs i cadascun dels col•lectius 
que integren la Comunitat Universitària, sobre la idoneïtat de l’actual sistema universitari en cadascuna 
de les àrees del coneixement.  
 
Haurem d’anar cap a un model universitari que responga a les necessitats i possibilitats, actuals, tan en 
el sistema d’accés i ajudes, com en la ordenació de les ensenyances en cadascuna de les branques 
científiques, i el camí per a poder arribar a aquest final és amb la participació de totes i tots els 
implicats, no per imposicions unipersonals.  
 

PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, DEMOCRÀTICA, DE QUALITAT, IGUALITÀRIA I PLURILINGÜE 
 


