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Editorial

El pla Bolonya
Des d'aquesta editorial  de la  revista  us 
volem  donar  a  conèixer  què  és  el  Pla 
Bolonya.

El Pla  Bolonya és  una decisió  per crear  un espai 
comú d'educació per a tota Europa que facilitarà  la 
mobilitat.

Què comportarà aquest canvi?

• Més  mobilitat  entre estudiants  a  tot 
Europa.

• S'incrementarà  la  transparència  de  les 
titulacions d'Ensenyament Superior

• Un ensenyament de qualitat que apostarà 
per l'avaluació continuada.

• Una  millora  de  les  competències  que 
adquirirà l'estudiant.

Canvis en la docència

Què hem d'esperar?

• Reconeixement  del  que  s'estudiarà  arreu 
d' Europa.

• Hi  haurà  més  classes  pràctiques  i  més 
participació.

• També hi haurà menys exàmens finals.

Què s' espera dels estudiants?

• Hauran  de  treballar  contínuament  durant 
tot el curs.

• Un paper més actiu i participatiu.

• Preparar-se les classes prèviament. 

Com  afectaran  als  estudiants  aquests 
canvis?

Alguns  dels  títols  que  coneixem  fins  ara, 
s'adaptaran als nous plans d'estudis.

Les  llicenciatures  i  diplomatures  passaran  a  ser 
graus, amb una durada de quatre anys.

L'alumnat que, per raons professionals o familiars, 
no pugui assumir la càrrega lectiva d'un curs sencer 
podrà optar per la modalitat de via lenta.

Estudiar i treballar a Europa

Estudiar els serà més fàcil ja que les competències, 
els requisits i els crèdits estaran compatibilitzats de 
la  mateixa manera a  tots  els  països  membres de 
l' EEES.

Treballar els serà més fàcil  ja que les titulacions 
tindran  el  seu  equivalent  als  altres  països  on  es 
potenciarà  l'ús  de  les  llengües  originàries  dels 
països.

Investigar  et  serà  més  fàcil,   ja  que  els  anys 
necessaris  per  acabar  el  grau,  continuar  amb  el 
màster  i,  després,  el  doctorat,  que  seran  els 
mateixos als països de l' EEES.

El debat també ha arribat a Lliçà d'Amunt

Com t'afecta a la butxaca?
Els graus  mantenen els  barems de preus de la 
Generalitat,  com  ja  passava  amb  les 
llicenciatures. Tot i que sembli que el preu per 
crèdit és més alt, en l'exemple següent podreu 
veure   que  el  cost  total  de  la  titulació  és  el 
mateix.

EXEMPLE

El  preu  per  crèdit  de  la  llicenciatura  de 
matemàtiques  és  de  15€  i  el  nombre  total  de 
crèdits és de 300. Per tant, la carrera surt per un 
total de 4.500€ (300 x 5). El preu del crèdit del 
grau és de 18' 75 € i el nombre de crèdits és de 
240.  El  preu  total  és  també  de  4.500€ 
(240x8' 75 €).


