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Descomptes
en els graus
2016-17

2017-18

TR. 0

-100%

-100%

TR. 1

-50%

-80%

TR. 2

-40%

-70%

TR. 3

-30%

-30%

TR. 4

-20%

-20%

TR. 5

-10%

-10%

TR. 6

0%

0%

AUGMENTA
LA REBAIXA
PER A LES
RENDES MÉS
BAIXES

Exemple
del que
hauran
de pagar
en un grau
d’humanitats
de 1.515 €...

2016-17

2017-18

0€

0€

758 €

303 €

909 €

455 €

1.061 €

1.061 €

1.212 €

1.212 €

1.364 €

1.364 €

1.515 €

1.515 €

ofessor de secundària...)
JULIO CARBÓ

El 25% dels universitaris no
passen el First Certificate
La Generalitat
confirma la moratòria
de quatre anys perquè
obtinguin el B-2
Al títol de grau
dels estudiants,
si l’acrediten, hi
figurarà una menció
M. J. I.
BARCELONA

E

ls estudiants universitaris
que hagin aconseguit el nivell B-2 d’anglès (o de francès, d’alemany o d’italià),
que fins ahir s’havia dit que seria necessari per obtenir el títol de grau, no
hauran fet l’esforç en va. El Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC)
va acordar que en la titulació que
s’expedeixi a aquests alumnes s’esmentarà, de manera expressa, que
han acreditat un bon domini d’una
llengua estrangera. La mesura podria beneficiar tres de cada quatre
alumnes que acabin la carrera el pròxim curs 2017-2018.
La decisió es va adoptar després
que el CIC, l’organisme que assessora la Generalitat en matèria universitària, fixés una moratòria de quatre anys per complir aquest requisit,
que algunes universitats ja havien
anunciat que no aplicarien.
La condició impulsada per l’exconseller de Coneixement Andreu
Mas-Colell afectava els alumnes que
van començar la carrera el curs 20142015. Ara, amb l’ajornament acordat a la reunió que la junta del CIC
va celebrar ahir, seran els estudiants

ALBERT BERTRAN

cia. Els rectors més reticents a la mesura van
advertir, però, que la
principal trava que tenia aquesta condició
imposada per la Generalitat a la llei de Pressupostos del 2014 era la
inseguretat jurídica
que generava a les universitats.
L’anglès, va prosseguir Baiget, s’hauria
d’incorporar als plans
d’estudis de totes les
titulacions de grau
que s’imparteixen a
Catalunya. Però qui autoritza aquests plans
d’estudis (els elabora i
aprova en primera instància cada universitat)
és l’Estat i encara hi ha
moltes titulacions que
no preveuen l’estudi
de les llengües estrangeres. En aquest escenari, si se li negués el títol per no comptar amb
33 Detall de la Facultat de Física de la UB.
el nivell B-2 a una perde la promoció que comenci la carre- sona que hagi cursat un grau en què
ra el mes de setembre vinent, és a dir, no hi ha assignatures de llengua esels del curs 2017-2018, els que ja es- trangera (Dret o Medicina, per exemtaran obligats a demostrar el seu ni- ple, a la majoria de facultats), l’afecvell d’idiomes estrangers (en anglès, tat podria recórrer. «I guanyaria el rel’equivalent al First Certificate) per curs», avisen els rectors.
poder graduar-se.
«Aquí hem fallat tots», va afirmar
el conseller Baiget. «Algunes univerMESURA AMB PROBLEMES LEGALS / «En
sitats perquè no han fet l’esforç i els
aquests moments, al voltant del 25% estudiants perquè potser es pensadels estudiants que cursen el tercer ven que ja tindrien temps», va assen
curs de carrera no compleixen el re- yalar abans d’assegurar que la Genequisit», va observar el conseller d’Em- ralitat sí que va complir amb la sepresa i Coneixement, Jordi Baiget, va part de subvencionar les universique va assegurar que la moratòria va tats perquè habilitessin els recursos
ser forçada per aquesta circumstàn- necessaris. H

