
  

Què és la reforma de 
Bolonya?

Què és  la  
r efor m a  de 
B olonya ?

l'últim pas cap a la liberalització de l'ensenyament

L‘Espai Europeu d‘Ensenyament Superior, 



  WWW.SEPC.CAT

Aquesta presentació pretén donar una visió 
crítica davant la imminent implantació del nou 
Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), 
també conegut com a reforma de Bolonya o 
convergència europea.

Aquesta explicació compta amb 4 parts.

Què és  la  
r efor m a  de 
B olonya ?
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Què és  la  
r efor m a  de 
B olonya ?

1- Orígens del procés de Bolonya.

2- Qui més hi ha al darrere del procés?

3- Què se’ns ven des de les institucions?

4- Què amaga la convergència europea?
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1 - Or ígens  de la  
r efor m a  de B olonya

Orígens de la reforma de Bolonya
• 1.1- Declaració de la Sorbona -1998
•       (ministres d’educació del Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya)

• 1.2- Declaració de Bolonya -1999
•      (ministres dels Estats de la Unió Europea)

• 1.3- Declaració de Praga - 2001
• 1.4- Declaració de Berlín - 2003
• 1.5- Declaració de Bergen - 2005
• ...
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1 - Or ígens  de la  
r efor m a  de B olonya

1.1- Declaració de la Sorbona -1998
- Signada pels ministres d’educació del Regne Unit, 
França, Alemanya i Itàlia (precisament els primers tres 
països són, després d’Estats Units, els principals 
exportadors d’indústria educativa del món)

- Marca les línies generals en què s’hauria de basar 
el nou Espai Europeu d’Ensenyament Superior 
(EEES)
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1 - Or ígens  de la  
r efor m a  de B olonya

1.2- Declaració de Bolonya -1999
- Signada per tots els ministres europeus 
d’educació

- Marca definitivament les bases per a la 
construcció de l’EEES.
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1 - Or ígens  de la  
r efor m a  de B olonya

1.3- Declaració de Praga – 
20011.4- Declaració de Berlín – 2003

1.5- Declaració de Bergen – 2005
- A partir de Bolonya (1999) a les diferents declaracions 
han anat sumant-se altres estats que no pertanyen a la 
Unió Europea (com per exemple Rússia) fins arribar a 45 
signants.

- Aquestes declaracions són revisions de les pràctiques 
d’aplicació del procés.
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1 - Or ígens  de la  
r efor m a  de B olonya

- Al mateix temps, des de la declaració de Bolonya, s’ha 
anat teixint una xarxa de resistència internacional contra 
l’agressió a l’ensenyament públic que suposa l’aplicació 
d’aquest procés.

- Clar exemple el tenim el passat mes d’octubre a París 
amb la celebració del II Fòrum Europeu d’Estudiants, on 
es va proposar la creació d’un “Observatori de la 
Universitat Pública a nivell europeu” i es va convocar per 
al 16 de novembre mobilitzacions a tota Europa. 



  

Qui més hi ha al darrere del procés?

2 - Qui m és  hi ha  a l 
da r r er e del pr océs ?
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•2.2- L’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE)

•2.1- L’Organització Mundial del Comerç(OMC) i el seu 
Acord General de Comerç de Serveis (AGCS)

•2.3- La Comissió Europea

•2.4- L’estratègia de Lisboa (2000)
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da r r er e del pr océs ?
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2.1- L’Organització Mundial del Comerç(OMC) i el seu 
Acord General de Comerç de Serveis (AGCS)

-L’OMC és l’organització  que s’encarrega de regular els 
intercanvis comercials a nivell  internacional. Està formada 
per 144 estats i promou les regles del lliure comerç, 
limitant en molts casos la capacitat dels seus membres en 
matèries com l’educació, sota la pressió encoberta de les 
grans multinacionals.
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da r r er e del pr océs ?
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2.1- L’Organització Mundial del Comerç(OMC) i el seu 
Acord General de Comerç de Serveis (AGCS)

- L’OMC s’encarrega de vigiliar el compliment i l’aplicació 
del AGCS, acord destinat a la reducció i eliminació de les 
barreres que impedeixen la liberalització (privatització) dels 
serveis públics, sectors com l’educació, la sanitat, etc. A 
partir d’aquest acord qualsevol servei de qualsevol sector 
és considerat una mercaderia objecte de comerç. 



  

2 - Qui m és  hi ha  a l 
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2.2- L’Organització per la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE)

- L’OCDE fou creada als anys 50 per Estats Units per tal 
d’aplicar el Pla Marshall.

-Actualment  agrupa els 30 estats més industrialitzats del món 
i té com a finalitat l’expansió del comerç (sempre des d’una 
perspectiva de l’economia de mercat) i l’augment del “nivell de 
vida” dels estats membres, tot salvaguardant els interessos de 
l’empresa privada per damunt de tot.
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2.2- L’Organització per la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE)

- L’OCDE va ser qui proposà l’aplicació a Europa de l’Acord 
Multinacional de Serveis (AMI,1998), que implica que si una 
empresa veu reduïda les seues expectatives de benefici perquè 
la legislació medioambiental i/o laboral d’un estat és 
excessivament rigurosa, pot demandar a l’Estat davant dels 
tribunals i obtenir compensacions milionàries.

- La mobilització de l’opinió pública ho va impedir.
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2.3- La Comissió Europea
- És l’òrgan executiu de la Unió Europea, representada per 20 
comissaris de diferents àrees(agricultura, telecomunicacions, etc.).

- Segons l’article 133 del Tractat d’Amsterdam els estats membres 
de la Unió Europea deleguen en un comité d’alts funcionaris el 
mandat de negociacions per a preparar decissions que afecten a la 
política comercial dels 25, sota evidents principis d’opacitat, entre 
les que s’inclouen serveis públics, com és l’ensenyament.
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2.3- La Comissió Europea
-La Unió Europea rep de manera institucionalitzada 
influències de:
-Fòrum Transatlàntic de Diàleg Interempresarial: agrupa 
als 150 directors de les principals empreses transnacionals.

-Fòrum Europeu de Serveis (ESF): agrupa a més de 80 
companyies transnacionals europees, i ha tingut com a 
president a personatges com Andrew Buxton, director general 
de la Barclays Bank.
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2.3- La Comissió Europea
-La Unió Europea rep de manera institucionalitzada 
influències de:

-Taula Rodona dels Industrials Europeus: fundada a 
l’inici dels 80. Entre els seus membres més eminents 
podem destacar Daniel Janssen (director del gegant de la 
química Solvay). També podem trobar membres de 
Telefònica, Repsol i Endesa (per l’Estat espanyol) i de Total 
i Renault (per l’Estat francès).
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2.4- L’Estratègia de Lisboa
-Compromís aprovat en març de 2000 pel Consell Europeu.

-Té com a objectiu “fer de la  Unió Europea la economia més 
dinàmica i competitiva del món”.

-En realitat, es tracta d’aplicar el neoliberalisme més ranci, que 
exigeix el desmantellament dels serveis socials.

-Guarda una relació estreta amb la mercantilització del món de 
l’ensenyament.
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Com podem veure:

- La conjuntura actual aboca la Universitat Pública europea a una 
desregulació (privatització) paulatina.

- Aquest procés està impulsat per organismes controlats per les 
grans empreses multinacionals.

- L’educació, i els serveis públics en general, són manipulats en 
funció dels interessos de les empreses privades i no de la societat.



  

3 - Què se’ns  ven des  de 
les  institucions?

Què se’ns ven des de les institucions?
•3.1- El SET (Suplement Europeu al Títol)

•3.2- El nou sistema de crèdits ECTS (European Credit 
Transfer System)

•3.3- Reestructuració de les titulacions en graus i 
postgraus

•3.4- Fomentació de la mobilitat per tota Europa de tota la 
comunitat educativa

•3.5- Canvi del mètode docent



  

3 - Què se’ns  ven des  de 
les  institucions?

3.1- El SET (Suplement Europeu al Títol)
- Cada persona titulada comptarà amb un document personal 
que contindrà la informació bàsica per garantir l’homogeneïtat 
dels ensenyaments a tota Europa.

- En aquest document es detallarà la seua trajectòria:

    * Estudis cursats           * Nivell de la seua titulació

    * Resultats obtinguts.    * Universitats on s’ha estudiat.

   * Capacitats professionals adquirides.
- Aquest document et permetrà estudiar a tota Europa  (sic)
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3.2- El nou sistema de crèdits ECTS 
(European Credit Transfer System)

- Sistema que permetrà mesurar el treball que han de realitzar 
els estudiants per l’adquisició de coneixements i capacitats 
necessàries per superar les diferents matèries del seu pla 
d’estudis.

- Un crèdit ECTS equival a 25/30 hores de treball personal: 
classes lectives, hores d’estudi, seminaris, treballs, etc.

- Aquest sistema també ens permetrà la mobilitat per Europa 
(sic).
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3.3- Reestructuració de les titulacions en graus i 
postgraus
- Desapareix l’actual sistema de titulacions (diplomatures, 
enginyeries i llicenciatures).

- S’estableix un sistema de graus (de 4 anys, de caràcter 
generalista i orientats al món laboral) i postgraus (d’1 a 2 anys, 
de caràcter especialista i destinats al món de l’empresa o 
acadèmic).

-El grau englobaria els estudis de primer cicle i els postgraus 
abraçarien un segon nivell que comprendria dos cicles: el 
MÀSTER i el DOCTORAT.
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3.4- Fomentació de la mobilitat per tota Europa de tota 
la comunitat educativa
- En teoria, totes aquestes actuacions permetrien als estudiants 
moure’s per tota Europa, podent cursar estudis a qualsevol estat 
de l’EEES. “Per exemple, pots començar els teus estudis a 
Barcelona, cursar un Màster a París i obtenir el doctorat a 
Londres” (sí, sí...)

3.5- Canvi del mètode docent
- Es vol canviar la concepció de l’ensenyament i passar de la 
“transmissió de coneixements” (les classes magistrals) al mètode 
d’ensenyar a adquir coneixements (“aprendre a aprendre”).



  

4 - Què a m a ga  la  
conver gència  eur opea ?

•4.1- Respecte a la privatització i la mercantilització
•4.2- Respecte al canvi del mètode docent i la 
implantació dels crèdits ECTS
•4.3- Respecte a la mobilitat i el silenci sobre les 
beques

Què amaga la convergència europea?



  

4 - Què a m a ga  la  
conver gència  eur opea ?

4.1- Respecte a la privatització i  la 
mercantilització

•Degradació de les actuals titulacions

•Oferta de Postgraus a preus públics desorbitats (que 
pareixen privats), elititzant l’ensenyament.

•Creació d’agències d’avaluació de la qualitat que 
subordinen i controlen el finançament de les universitats.

•Eliminació de titulacions per criteris mercantilistes.
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4.2- Respecte al canvi del mètode docent i 
els crèdits ECTS
•Entrada amb força de l’ensenyament no presencial i dels 
paquets educatius de les empreses privades.

•Consagració de l’alumne a temps complet, 
impossibilitant la compaginació dels estudis amb el 
treball. Un altre element elititzador.

•Falta de recursos econòmics per respondre a les 
noves metodologies.
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4.3- Respecte a la mobilitat i el silenci sobre 
les beques

•Elitització dels i les estudiants, donada la precarietat de 
les beques (erasmus, etc.).

•No es tenen en compte les grans desigualtats 
econòmiques entre els i les estudiants dels diferents 
estats.

•Es discrimina l’ensenyament en les llengües 
minoritzades, potenciant les llengües considerades de 
primera com l’anglès i el castellà.



  

Ara et toca a tu...
Defensa els teus drets.
Defensa l’ensenyament públic.

No a la reforma de Bolonya
No a la privatització



  


