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Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat PúblicaLlengua i uniformisme cultural

La mobilitat d’estudiants i professors entre les universitats 
europees pot comportar greuges lingüístics i culturals. Els 
estudiants reclamem: 

El català ha de ser la llengua vehicular de les 
universitats dels Països Catalans

L’oferta de cursos de postgrau en castellà i anglès per 
a captar estudiants trenca amb la missió de servei de 

la universitat cap al seu país.

És indispensable la defensa de les particularitats culturals dels 
Països Catalans i l’autonomia de les seves universitats

S’ha de promoure cursos de català gratuïs i reconeguts amb 
crèdits de lliure elecció per als estudiants estrangers 

Després de la LOU i la LUC, el procés de 
Bolonya ha de tornar a posar en alerta als 
qui defensem la Universitat Pública. I és 
que en els pròxims anys, i dins de la 
creació d’aquesta Europa antidemocràtica, 
les universitats veuran com canvien els 
conceptes de crèdit, de titulació, de 
mobilitat, homologació de títols ... 

Què és la PMDUP ?
La Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat
Pública vol ser el marc unitari de l'estudiantat organitzat
de Catalunya. El seu objectiu és coordinar les diferents 
associacions d’estudiants i assemblees per aglutinar 
esforços en la lluita per una universitat pública, 
catalana, no sexista, sostenible, democràtica i gratuïta.
La seva forma de treballar és totalment horitzontal, i 
totes les decisions es prenen a nivell de cada 
assemblea.

pmdup@correucatala.com



FinançamentModel docent i Crèdits ECTS
Per entendre què significa el Procés de Convergència Europea 
ens hem de fixar en el context en el que sorgeix. Els últims 
anys s’han caracteritzat per la privatització de tot un seguit 
de serveis públics seguint les pautes d’organismes 
transnacionals com la OMC (Organització Mundial del 
Comerç), i un dels pocs que encara queden per mercantilitzar 
és l’educació. L’AGCS (Acord General sobre Comerç i Serveis) 
marca el límit de la liberalització dels sectors públics que 
competeixen amb oferta privada el 2010, coincidint amb la 
implantació del Procés de Convergència Europea.

El canvi en el model docent lligat a l’implantació dels crèdits 
ECTS, que equivaldran a 25-30h de treball de l’estudiant, 
haurà d’anar acompanyat de  

Reciclatge del professorat per adaptar-se al canvi

Disminució de la ràtio professor-alumne

Amb l’actual sistema de beques no se’ns pot exigir una 
dedicació completa als estudis

Millora substancial d’equipaments, espais i tecnologies

Estudis de Grau i Postgrau

No podem permetre que una més que provable manca de 
finançament porti a l’encariment de les matrícules o a 
l’entrada de les empreses privades al món universitari

No es pot concebre l’ensenyament universitari com 
l’aprenentatge d’eines per al mercat laboral, deixant de 

banda la formació de pensament crític

Amb la Convergència Europea els estudis es classificaran en 
estudis de Grau, de 3 o 4 anys i de caràcter generalista, i en 
estudis de Postgrau (Màsters i Doctorats) d’1 o 2 anys de 
durada en els que l’estudiant es podrà especialitzar. Nosaltres 
exigim que 

Els estudiants rebutgem els models de finançament 
competitius, que potencien la competencia enlloc de  

la solidaritat entre les universitats
Tots els graus i postgraus s’ofereixin a preu públic, i amb 

una oferta de places suficient
Mobilitat i aprenentatge d’idiomes

Un dels objectius del procés de Convergència Europea és 
facilitar la mobilitat estudiantil. Per a que aquest no sigui un 
element elitizador que marqui la diferència entre estudiants 
de primera i de segona caldrà que

Cap postgrau pot impartir-se exclusivament en 
universitats privades

Els graus també han de permetre l’accés al mercat laboral
Augmentin de les beques Erasmus, en quantitat i en qualitat

Cap titulació pot ser eliminada o relegada a postgraus 
per criteris mercantilistes Les Escoles Oficials d’Idiomes ofereixin els cursos a preu 

públic, amb places suficients i arreu del país


