
 

1) CAMÍ A LA #UniGratuïta: REBAIXA 30% 

Vam començar el passat curs 2016-2017 reclamant la universitat gratuïta i la demanda va anar evolucionant a la reclamació 
mínima de la rebaixa del 30% en el preu de les matrícules universitàries, sent una mesura aprovada en el sí del Parlament de 
Catalunya però no aplicada per la totalitat de les estudiants. Els pressupostos només van contemplar la rebaixa en els trams 
1 i 2 de renda, els quals representen només el 6% de les estudiants universitàries.  

Nosaltres tenim clar que el camí és assolir la universitat gratuïta, trencant les barreres socioeconòmiques d’accés vigents. 

• Junts per Catalunya: no fan cap esment ni a la rebaixa ni a la demanda d’universitat gratuïta. 

• Esquerra Republicana de Catalunya: no fan cap esment ni a la rebaixa ni a la demanda d’universitat gratuïta. 

• Ciutadans: no fan cap esment ni a la rebaixa ni a la demanda d’universitat gratuïta. 

• Partit Socialista de Catalunya: proposa la rebaixa immediata en el primer any del 30%, continuada amb una reducció 
progressiva del cost de les matrícules; i proposen l’equiparació del preu del màster amb el de grau universitari. 

• Catalunya en Comú Podem: proposen caminar cap a la gratuïtat real per facilitar l’acciés a la universitat a totes les 
classes social, volen una educació pública gratuïta en tots els nivells.  

• Partit Popular Català: proposa baixar un 30% les taxes universitàries catalanes perquè l’educació catalana deixi de 
ser la mér cara de l’Estat. 

• Candidatura d’Unitat Popular: es compromet a treballar per avançar cap a la gratuïtat completa del sistema educatiu, 
des de l’escola bressol fins a la universitat.  

2) UNA EDUCACIÓ PER A TOTES: EDUCACIÓ INCLUSIVA I COEDUCATIVA 

Defensem una educació que garanteixi l’accés de totes les persones, una educació que no discrimini i treballi per una 
societat sense sexisme. Trobem fonamental construir una educació que tingui aquest dos valors de capçalera en tots els 
nivells educatius. 

• Junts per Catalunya: esmenta el desenvolupament del pla de l’inclusiva però no fa esment a la coeducació. 

• Esquerra Republicana de Catalunya: vol potenciar els projectes d’educació inclusiva i aposta per una coeducació 
que inclogui educació afectiva, sexual i reproductiva. 

• Ciutadans: no fan cap esment a una educació inclusiva ni coeducativa. 

• Partit Socialista de Catalunya: parla de la recuperació del pla per a l’educació inclusiva i el desplegament gradual, i 
proposa la integració de la coeducació al sistema educatiu. 

• Catalunya en Comú Podem: aposten per implementar la coeducació i consideren que l’educació serà inclusiva o no 
serà, proposant una revisió i modificació del decret per una educació inclusiva. 

• Partit Popular Català: no fan cap esment a una educació inclusiva ni coeducativa. 

• Candidatura d’Unitat Popular: vol una educació inclusiva real sense cap discriminació per raó de gènere, d’edat, de 
cultura, de creença religiosa, d’origen, de diversitat funcional, que sigui solidària, igualitària, inclusiva i accessible.  

3) MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA: EL CATALÀ 

Entenem el català com una peça fonamental per a l’educació catalana, i l’immersió lingüística és l’eina necessària per a 
seguir avançant en la defensa i conservació de la llengua. 

• Junts per Catalunya: parla d’una educació plurilingüe amb el català com a llengua central. 
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• Esquerra Republicana de Catalunya: expressa que el català és un punt fonamental com a element vertebrador de la 
societat catalana i promou la continuació del model d’immersió lingüística. 

• Ciutadans: proposa una educació trilingüe, on català, castellà i anglès siguin les llengües vehiculars i, les dues primeres 
en total igualtat d’hores. 

• Partit Socialista de Catalunya: manteniment del model d’immersió lingüística entenent-lo com a garantia d’integració 
i convivència, cohesió social, promoció d’igualtat d’oportunitats i bilingüisme real.  

• Catalunya en Comú Podem: aposten per mantenir el model basat en la immersió lingüística, ja que afavoreix la 
convivència, i manté l’equilibri de llengües oficials dins del país. 

• Partit Popular Català: impulsa un model educatiu trilingüe, i vol garantir els drets lingüístics i educatius de les famílies. 

• Candidatura d’Unitat Popular: garantir que el català sigui una eina d’inclusió social i considera l’immersió lingüística 
és garantia d’igualtat d’oportunitats.  

4) APOSTA PEL MODEL DE BEQUES SALARI I BEQUES MOBILITAT 

Si el camí és la universitat gratuïta, entenem que les ajudes per les estudiants han d’anar en la línia de pal·liar les possibles 
desigualtats d’accés derivades de la distància geogràfica i de la priorització de l’educació per sobre la ocupació. 

• Junts per Catalunya: les beques salari es presenten com una solució al problema de preus i taxes, no esmenten les 
beques mobilitat. 

• Esquerra Republicana de Catalunya: aposta per les beques salari com a substitutiu de matrícules progressives i si 
proposa la creació de beques mobilitat. 

• Ciutadans: no fan cap esment a les beques salari ni beques mobilitat. 

• Partit Socialista de Catalunya: proposa crear de beques relatives a la mobilitat mantenint beques meritocràtiques i de 
tipus socioeconòmiques, no esmenta les beques salari. 

• Catalunya en Comú Podem: recuperar la figura de les beques salari i eliminar les beques col·laboració, i per becar 
desplaçaments i allotjaments per garantir la universalitat de la universitat. 

• Partit Popular Català: no fan cap esment a les beques salari ni beques mobilitat. 

• Candidatura d’Unitat Popular: treballar per garantir beques per al transport, l’habitatge i l’accés a material acadèmic, 
i suplir el cost que suposa per les classes treballadores prioritzar l’estudi a través de beques salari.  

5) PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES REMUNERADES 

Les pràctiques obligatòries han de ser pràctiques de qualitat i que no permetin l’explotació de l’estudiant; així doncs, s’ha de 
garantir la remuneració en tant en quant s’està realitzant un treball productiu. 

• Junts per Catalunya: no fan esment de les pràctiques ni universitàries ni de formació professional. 

• Esquerra Republicana de Catalunya: dignificar les pràctiques sent remunerades i facilitant la inserció laboral. 

• Ciutadans: parla d’augmentar l’oferta de pràctiques de la FP dual sense modificar el sistema de no remuneració. 

• Partit Socialista de Catalunya: es proposa que hi hagi una beca mínima al nombre d’hores de pràctiques. 

• Catalunya en Comú Podem: volen acabar amb les formacions laborals selectives no remunerades i les pràctiques no 
remunerades als cicles formatius o cursos de formació ocupacional. 

• Partit Popular Català: no fan esment de les pràctiques ni universitàries ni de formació professional. 

• Candidatura d’Unitat Popular: treballar per la regulació dels contractes de pràctiques i descarregar el cost que 
suposen els crèdits de pràctiques curriculars, però no mencionen la remuneració de les pràctiques obligatòries.
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