JEV s’oposa a la intenció del Govern de CiU d’exigir el
nivell B2 de terceres llengües per poder obtenir el títol
de Grau.

Des de Joves d’Esquerra Verda ens oposem a la proposta d’introduir l’acreditació dels
coneixements d’una llengua estrangera amb un nivell equivalent al B2 del Marc Europeu comú
per tal d’obtenir el títol de Grau. Aquesta mesura, que es pretén posar en marxa abans que
acabi el curs 2013-14, suposa un greuge comparatiu entre els i les estudiants segons el seu
origen social: qui compti exclusivament amb la formació del sistema educatiu oficial es trobarà
en desavantatge respecte tota aquella gent que hagi pogut gaudir de formació privada. Els
estudis públics oficials d’ensenyança obligatòria són els que han de garantir l’accés als nivells
de la tercera llengua, els centres públics, a més, han de comptar amb recursos i compromís per
assolir l’equitat educativa. Requerir qualsevol nivell que no estigui garantit dins el marc de
l’educació pública és exigir als i les estudiants que depenguin de centres privats per adquirir
aquests coneixements.
A nivell educatiu és insostenible, ja que exigeix a l’estudiant un aprenentatge que va més enllà
dels coneixements establerts i impartits per la comunitat universitària actualment. S’estarien
exigint uns coneixements que no formen part dels graus. Els coneixements per adquirir el
nivell B2 ni s’han establert com a requisit per accedir a la universitat ni s’ensenyen dins els
propis graus, per això considerem que exigir l’esmentat nivell de coneixements és una mostra
de menyspreu vers els i les estudiants i vers els estudis universitaris.
A més a més, la modificació dels plans d’estudis suposaria un perjudici de l’Autonomia
Universitària, ja que la determinació del contingut dels plans d’estudis correspon a les
universitats. Posar en qüestió la capacitat acadèmica de la comunitat educativa per determinar
com s’organitzen els estudis que permeten obtenir el nivell de Grau, els continguts i les
condicions posen en una situació de risc el model de governança de les nostres universitats.
Finalment, el finançament per objectius que proposa el govern dependria del seguiment de les
universitats d’uns objectius que són del govern. D’aquesta manera, els 10 milions de
finançament, serien una estafa ja que estaria destinats a un objectius imposats.

