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Totes les propostes, fetes des del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes,  
es desenvolupen al document original “La implantació del model 3+2 a Catalunya”. 

PROPOSTES PER A LA COMISSIÓ DE GARANTIA DE FINANÇAMENT 

 Creiem que correspon a la Generalitat de Catalunya invertir diners per garantir un bon estudi en termes de 

qualitat, introducció i aplicació dels nous graus i màsters 

 Proposem la disminució de l’aportació percentual de l’estudiantat al finançament de les universitats 

públiques de Catalunya, a través del decrement dels preus de matricules i taxes.  

 Proposem un augment de les transferències de l’Administració a les Universitats Públiques. 

PROPOSTES PER A LA COMISSIÓ DE GARANTIA D’ACCÉS - PREUS I BEQUES 

 Creiem que cal tornar a identificar “carrera” amb el cursar estudis universitaris. És imprescindible 

equiparar les dues fases d’aquesta etapa universitària a nivell de preus i beques, diferenciant-se únicament 

en les competències obtingudes en finalitzar-les. És per això que sol·licitem: 

– L’equiparació dels preus de màster als actuals preus de grau.  

– La introducció de beques equitat als ensenyaments de màster.  

– La diferenciació dels màsters en coeficients equivalents als existents en graus.  

– L’equivalència entre matrícules d’honor obtingudes en graus i màsters. 

 Demanem que es garanteixi que cap estudiant que prové d’un grau vinculant a una professió es quedi sense 

plaça en el màster habilitant corresponent.  

 Sobre beques Equitat, sol·licitem:  

– Un augment de la quantia destinada a les beques Equitat.  

– La incorporació de nous trams en les beques Equitat i l’ampliació dels existents.  

– Incorporar facilitacions en el pagament de la matrícula   

 Proposem aprofitar la implantació de la T-mobilitat com la manera per recuperar les beques de mobilitat.  

 Proposem un treball de base a batxillerat, que comporti una millor orientació de l’estudiantat. 

PROPOSTES PER A LA COMISSIÓ DE GARANTIA ACADÈMICA 

 Demanem que no s’abordi el debat acadèmic abans que les comissions de Garantia de Finançament i de 

Garantia d’Accés hagin presentat els seus acords i conclusions.  

 Demanem que no es repeteixin els errors comesos durant la implantació del Pla Bolonya: 

– Dur a terme la implementació de nous graus amb transparència i amb la participació de l’estudiantat 

i els egressats i un correcte seguiment de la implantació de nous graus i màsters  

– Demanem que es garanteixi a l’estudiantat el dret a acabar amb el pla d’estudis amb què es va iniciar la 

titulació. 

– Demanem que des del Consell Interuniversitari de Catalunya es duguin a terme treballs en àmbits com 

la dimensió social, la mobilitat i el reconeixement dels nous ensenyaments.  

 Demanem que, de forma prèvia al desenvolupament de nous plans d’estudi de graus i de màster es dugui a 

terme una anàlisi sectorial dels actuals ensenyaments de grau i de màster, que conclogui amb un estudi on 

es llistin les competències que s’obtenen en cursar cadascun dels graus i màsters actuals i com aquestes 

estan relacionades amb les atribucions laborals. 

 Pensem que el Sistema Universitari Català ha d’aprofitar el Suplement Europeu al Títol, incloent-hi la 

informació detallada sobre els estudis cursats, els resultats, les habilitats i competències adquirides. 


