Joves d’Esquerra Verda manifesta el seu rebuig al sistema 3+2
El 30 de gener de 2015 es va aprovar el Real Decret que regula l’ordenació acadèmica
dels estudis oficials de Grau. La nova ordenació permet canviar als centres que ho
desitgin la durada dels ensenyaments impartits, de manera que existeix la possibilitat
d’alternar els plans d’estudis de 4 anys lectius a 3 anys en el cas dels ensenyaments de
Grau i d’1 any de màster a 2.
Des de Joves d’Esquerra Verda volem manifestar el nostre rebuig a aquest projecte
d’ordenació acadèmica perquè s’ha fet d’esquenes a la comunitat educativa, crea
disfuncions en el sistema universitari i és socialment injust.
L’aprovació d’aquesta nova mesura no ha tingut en compte els actors de la comunitat
educativa. El Consell d’Estudiants Universitaris, màxim òrgan de representació
estudiantil, ha fet un informe desfavorable que ha estat ignorat pel Govern, segons
apunta el Consell d’Estat.
Amb la implantació d’aquest sistema conviuran 3 estructures acadèmiques (les
llicenciatures pre-Bolonya, els graus del pla Bolonya i el 3+2) fet que causarà confusió
entre els i les estudiants i també disfuncions dins el propi sistema universitari tal i com
ha assenyalat la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles. De fet, la
Comissió Acadèmica Sectorial d’Universitats ja plantejava, en un informe publicat el
juliol del 2014, que la possible implantació de l’ordenació 3+2 generaria problemes en
totes les universitats públiques. Aquesta mesura comporta una reducció de continguts en
els ensenyaments de Grau: la matèria que s’imparteix actualment en 4 anys lectius
s’haurà de concentrar en 3 anys, de manera que els continguts seran molt més generals.
Per poder compensar aquesta diferenciació serà necessari cursar els estudis de Màster,
que al passar a ser de 2 anys augmentaran el seu nombre de crèdits i, per tant, tindran un
cost encara més elevat que actualment. Aquesta situació crearia una greu diferenciació
entre les Universitats que optin per oferir el sistema 3+2 i les que decideixin continuar
amb l’actual oferta de Graus de 4 anys.
Justament aquesta diferenciació entre centres i la necessitat de cursar un Màster per
poder complementar els ensenyaments universitaris de Grau és el que crea un situació
socialment injusta: els i les alumnes amb menys recursos patiran un greuge comparatiu
respecte els i les que sí que puguin pagar els preus abusius dels ensenyaments de
Màster. Tot això no fa res més que agreujar les diferències entre els i les alumnes

depenent del seu origen social i, a més, segregar-los en diferents centres. Tot i
que som conscients que cursar estudis post-obligatoris no és cap garantia d’èxit
en cap sentit, i encara menys en l’actual sistema productivista, cal reivindicar que els
estudis superiors són un dret i no pas un privilegi que només poden pagar les elits. És
inacceptable que s’estableixin dinàmiques de desigualtats entre els i les alumnes per
raons socials i econòmiques.
El Ministre d’Educació, José Ignacio Wert, assegura que aquesta reforma pretén
convergir amb la majoria de països europeus, promoure la mobilitat i el reconeixement
de crèdits i desenvolupar un sistema universitari de qualitat. Però la veritat és que
mentre amb una mà, i amb el vistiplau de la Secretaria d’Universitats i Recerca de
Catalunya, el ministre Wert ens presenta aquesta reforma prometent que beneficiarà la
mobilitat dels i les estudiants, amb l’altra continua retallant les beques ERASMUS.
Així doncs, ens trobem davant una nova estratègia que, a més d’haver estat gestada
desoint la veu dels actors de la comunitat educativa, té com objectiu elititzar l’educació
en lloc de convertir-la en una eina d’empoderament per l’alumnat i una font de progrés
per la societat. El que volen és condemnar els fills i filles de les famílies de la classe
treballadora que ara tenen la possibilitat de gaudir d’estudis universitaris, fet ja prou
complicat amb la situació actual d’augment de taxes i retallada de beques, a adquirir uns
coneixements molt més generalistes ja que la veritable formació especialitzada es
trobarà en els dos anys de Màster a què només una minoria podrà accedir. Es pretenen
perpetrar dinàmiques de desigualtats i d’injustícia social per continuar amb un sistema
que perjudica la majoria i beneficia uns pocs.

