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Un primer balanç 
de la implantació 
dels graus 
Els graus de Medicina i Relacions Públiques, les primeres 
titulacions de la UdG que van implantar les directrius de 
Bolonya, són a punt de desplegar el quart curs. El setembre 
vinent la majoria dels altres graus arribaran al tercer. Fa dos 
anys, doncs, la comunitat universitària s’enfrontava a un repte, 
però també a la incertesa del canvi. Professors, estudiants i PAS 
patien el trasbals de la planificació de la docència en relació amb 
les competències, de les activitats d’aprenentatge, dels nous 
requisits i metodologies, de l’adaptació a noves normatives i 
procediments. Ara estem en condicions de projectar una certa 
mirada retrospectiva que, en línies generals, aporta dades 
optimistes. 

Percebem una millora del rendiment, la qual cosa ens indica la 
bondat de la implantació del nou sistema i l’assoliment, encara 
que sigui prematur de formular amb certesa, dels objectius 
previstos. També hem d’apuntar en la columna de l’optimisme 
l’impuls que ha permès actualitzar les normatives que s’apliquen 
en l’àmbit acadèmic, la implantació de l’aprenentatge enfocat 
a l’assoliment de competències i el nou sistema de planificació 
docent. Hem assumit la importància de la tercera llengua, 
un requisit de tots els graus, i de les pràctiques externes, 
que han comportat en molts àmbits un canvi d’hàbits i de 
plantejaments. I també s’ha fet evident la transcendència de 
la mobilitat d’estudiants i professors, a la qual estem dedicant 
molts esforços. 

Evolució positiva gràcies a l’esforç de tots

Aquesta valoració positiva no implica que s’hagi de passar per alt 
que hi ha hagut incidències, imprevistos, buits i força aspectes 
per millorar, començant per la informació, que ha d’arribar 
millor a tots els col·lectius sobre canvis, novetats i orientació 
acadèmica. Cal esmentar de manera especial la sobrecàrrega 
que ha hagut d’assumir el professorat davant el desplegament 
d’un model nou que ens ha obligat a canviar, ajustar, reinventar, 
adaptar i, en definitiva, millorar la pràctica docent. I cal agrair 
l’esforç de tothom. 
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El balanç global, insisteixo, és esperançador. Tanmateix, aquesta 
és encara una opinió formada a partir de les impressions que 
ens arriben de tots els implicats, sense un afany exhaustiu de 
compilació de dades. A partir del mes d’abril vinent disposarem 
d’un seguiment estructurat i objectiu de totes les titulacions 
derivat de la política de qualitat de la UdG. Això permetrà fer el 
seguiment dels resultats del disseny dels graus i contrastar-los 
amb les previsions, ser més transparents en la informació sobre 
la marxa de les titulacions per retre comptes davant la comunitat 
universitària i la societat, i també detectar amb precisió les 
millores possibles. Aquest seguiment no serà solament una eina 
interna de millora de la qualitat, sinó que tindrà ressò públic per 
tal que tothom se’n senti partícip.

Quant als màsters, llur trajectòria ha estat, en general, atzarosa, 
a causa sobretot de l’absència de regulació inicial sobre els graus 
i el sistema europeu d’estudis universitaris. El desplegament dels 
graus també permetrà finalitzar, doncs, un procés de resituació 
dels màsters.
 
En aquest àmbit, la UdG ha fet també en els darrers mesos 
una tasca important de reestructuració, regulació d’aspectes 
normatius i fixació de criteris de programació i d’assignació de 
recursos. Certament, en els màsters hi ha molta diversitat: en 
la seva estructura acadèmica, en els estudiants potencials, en 
el seu enfocament (més cap a la recerca o cap a l’orientació 
professionalitzadora). Tant en els integrats de la UdG, com en els 
interuniversitaris o en els d’abast internacional, cal consensuar 
criteris i directrius per fer més consistent i més forta l’oferta. En 
el futur immediat cal atreure als nostres màsters més estudiants, 
nacionals i estrangers. De la nostra capacitat d’atracció i de la 
qualitat de la nostra oferta de màsters en depèn el nostre futur 
com a universitat completa, autònoma i en plenitud.


