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Primero apresaron a los comunistas,
y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego se llevaron a los judíos,
y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los obreros,
y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista.
Luego se metieron con los católicos,
y no dije nada porque yo era protestante.
Y cuando finalmente vinieron por mí,
no quedaba nadie para protestar

L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET, NO UNA MERCADERIA
MANIFESTACIÓ 17N A LES 11:30 TALLEM LA DIAGONAL

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
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PROCÉS DE BOLONYA
El procés de Bolonya, oficialment
Espai Europeu d'Educació Superior
(EEES), són un conjunt de canvis
estructurals que s'estan duent a
terme a les universitats europees.
Aquests canvis, sorgits en un context
de diferents ofensives per privatitzar
serveis públics, consisteixen en:

- ECTS (Sistema Europeu de
Transferència de Crèdits): nova manera de comptar els crèdits en la que
es té en compte el treball fet per
l'alumne fora de l'aula. A part, de la
dificultat que suposa aquesta manera de comptar crèdits, s'intenta fer
de l'alumne un estudiant a temps
complert, dificultant així que pugui
compaginar el treball i l'estudi. Si
aquestes mesures no van acompanyades d'augment de beques, s'a consegueix que els alumnes amb
més problemes econòmics no
puguin accedir a la universitat. A
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més, si es pretén fer una avaluació
continuada de l'estudiant, s'ha d'augmentar la plantilla de professors per
atendre individualment a cada
alumne, però aquests canvis estructurals s'han de fer a cost 0. Davant
d'aquesta incongruència només
se'ns acut com possibles solucions,
l'entrada a un nivell exagerat de
capital privat (el 50% del pressupost de la UPC ja és capital privat)
no només en serveis sinó en la realització de cursos i l'eliminació de
carreres "no rentables"
- Nova Estructura: Graus i
Postgraus: a l'estat espanyol es
contempla dividir les carreres de 5
anys, en un grau de 4 anys + 1 de
postgrau. UPC busquen fórmules per
mantenir les equivalències com
4+2=5. El grau pretén ser generalista i té com a objectiu formar a l'estudiant per la vida laboral. En canvi
els postgraus busquen ser una for-

[SabiEsQUè?]
mació específica a partir de
màsters. Com tots sabem, els preus
dels màsters són bastant més cars
que els graus a més de no estar
dotats de les suficients beques. Això
provoca
una
elitització
en
l'ensenyament universitari, fent
que només les classes més pudents
puguin accedir a aquests cursos. A
més, en l'oferta de màsters, la universitat pública haurà d'entrar en
competència amb els centres privats,
per tant es tendirà a fer només els
cursos que siguin rentables o amb
sortida professional.
Ja s'han començat a dissenyar els
possibles postgraus que s'introduiran
sense estar confeccionats els graus.
- Nou catàleg de titulacions:
L'atracció mediàtica per aquest
procés és precisament com quedarà
el nou mapa de titulacions, quines
novetats
sorgeixen,
quins
antecedents desapareixen i sota quin
criteri. Això es tradueix en una selecció i confecció dels títols segons
la seva rendibilitat productiva

durant el període laboral. D'aquí
les mobilitzacions dels companys
d'humanitats, història de l'art i filologia catalana, que veien com les
seves carreres podien ser eliminades o introduïdes com un postgrau
per "no ser rentables".
Tots aquests canvis van encaminats,
segons diuen, a "millorar la mobilitat"
dins d'Europa, però per millorar
aquest aspecte tornem a necessitar
beques, ja que el cost de vida (i els
sous) a diferents països de la UE és
més elevat que a l'Estat espanyol.
Per tot això, convoquem a tots els
estudiants de l'ETSEIB a mobilitzarse junt amb la PMDUP en una jornada de lluita estudiantil a nivell
europeu
Volem una universitat pública,
gratuïta i de qualitat, i aquesta ofensiva neoliberal va just en l'altre sentit,
intentant obstaculitzar l'accés a
l'ensenyament superior a les classes
més humils i fent de les classes més
pudents una èlit intel·lectual amb
accés a títols a nivell europeu.
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Què és la PMDUP?

e la LOU i la
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de la Un ive rsi tat Pú bli ca.
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Perquè l’ensenyament és un dret, no una mercaderia
DIJOUS 17 de novembre
11:30 aturada de classes concentració a la diagonal
12h Plaça Universitat
Diu la dita que tot el que no et gastis ara en educació pública t’ho hauràs de gastar en el futur en policia....França sembla que ja va escollir

