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Uns anys 
fantàstics
En el període de l’any en què els estudiants de secundària i 
de formació professional trien les seves opcions immediates de 
futur, ENGEGA es concentra en una entrega que vol visualitzar 
la línia d’oferta acadèmica de la Universitat de Girona i els 
processos que desemboquen en qualsevol dels graus que la 
UdG posa a disposició dels estudiants, un com acomplerta 
l’adequació completa dels estudis a les directrius del Pla de 
Bolonya. 

La Universitat de Girona ha viscut un procés creixent 
d’oferta d’estudis que arriba al seu màxim l’any 2010, amb 
3.440 places. Des del 2002 i fins al 2008, la variació de les 
assignacions en primera opció (un dels barems més clars per 
calibrar el pes de la universitat com a pol d’atracció) es va 
mantenir aproximadament estable, a l’entorn de 1900 places. 
L’any passat, però, les dades de matrícula ens parlen d’un 
augment notabilíssim que certifica l’auge de la UdG com a 
centre desitjat per cursar-hi els estudis universitaris un cop duta 
a terme la convergència amb els criteris europeus. Mentre el 
sistema català pujava un 8%, la UdG assolia una cota del 16%, 
amb més de 2.300 places assignades en primera instància (la 
tria efectiva feta en el moment de decidir), una xifra que rebla 
el clau de la qualitat de l’oferta gironina, amb més de 1.200 
estudiants a la llista d’espera. 

Aquestes bones notícies, excel·lents, certifiquen el bon estat de 
salut de l’aposta per una docència de qualitat, una característica 
essencial, primigènia, de la Universitat de Girona. És per aquest 
motiu que plantegem aquesta crida dels «anys fantàstics» com 
un repte per a l’estudiant que decideix entrar a la UdG. Serà 
una època inoblidable, tant per les noves experiències com 
per la coherència d’una universitat que té l’estudiant com a 
centre dels seus interessos. En un ambient acollidor, lluny de la 
massificació, amb atenció personalitzada, l’estudiant confegirà 
el marc d’un procés d’aprenentatge que li reportarà una 
vivència única. Tot això és cert. I per això ho fem explícit. Amb la 
convicció d’estar defensant una proposta atractiva i suggerent. 
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Fe d’errata
Engega 14. A la pàgina 44, en la imatge que 
deia «virus de berruga humana MET, havia de 
dir «Tall transversal de la cua d’un espermato-
zou»
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