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ACCÉS A L’EDUCACIÓ 
 
 
La brutal pujada de taxes, combinada amb una oferta cada cop més reduïda de beques, 
esta limitant greument l’accés a l’educació. A continuació s’analitza la pujada de taxes en 
els últims anys, i es compara amb el sistema de taxes i de beques d’altres països de la 
Unió Europea. Tot seguit, s’analitza el decret de beques del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (d’aquí en endavant, MECD) per aquest any. Finalment, s’exposen les 
conclusions sobre com ens afecten aquestes mesures que, com veurem, són totalment 
elitistes i pretenen expulsar les capes treballadores de l’educació.  
 

Taxes i preus 

Universitat 

 
L’informe de l’Obersvatori del Sistema Universitari (OSU) descriu en el següent paràgraf 
l’encariment dels estudis universitaris en els últims anys: 
 
“En els darrers 6 anys, l’efecte combinat del canvi dels plans d’estudi i de les successives 
modificacions del sistema de preus ha encarit entre un 69% i un 291% el preu dels 
estudis universitaris en termes reals, és a dir, un cop descomptada la inflació” 
 
 

EVOLUCIÓ  DEL  PREU DE LA  MATRÍCULA 2007-8  A 2013-14 
 

 
Font: OSU (Observatori del Sistema Universitari) 
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L’any 2012, es va aprovar l’anomenat Decret Wert (Real Decreto 14/2012), que permetia 
una flexibilització en la fixació de les taxes segons cada comunitat autònoma i establia 
una forquilla de preus. El preu de les carreres catalanes va augmentar un 67%, el 
percentatge màxim permès pel decret.  
 
D’aquesta manera, al curs següent, el 2012-2013, els preus de les carreres a Catalunya 
va tornar a augmentar. A final de curs, però, la Conselleria d’Universitats es va 
comprometre a no apujar més les taxes per al curs següent.  
 
Enguany, curs 2013-2014, els preus de les taxes efectivament no han augmentat. El 
que si que ha augmentat, però, és el grau d’experimentalitat de les enginyeries i 
algunes carreres de ciències, fet que ha suposat un increment d’entre un 10.5% del preu 
del crèdit: de 35,77 € a 39,53€, uns 225.6€ en total, per matrícula.  
 
Un altre increment dels preus ve donat per les taxes pròpies de les universitats. Aquestes 
taxes, que s’anomenen «serveis a l’estudiantat» i que cobreixen serveis que ja s’oferien 
de manera gratuïta abans de ser cobrats, augmenten de manera exponencial des de 
2006, havent passat de 7€ a 70€. Aquesta pujada pot semblar insignificant comparada 
amb l’augment del preu de la carrera, però é una manera de finançament privat de la 
universitat a costa dels alumnes.  
 
Actualment Catalunya ha esdevingut el tercer sistema universitari més car en estudis de 
grau a la UE-15, darrere d’Irlanda i el Regne Unit, i el quart en estudis de màster, tenint 
en compte que la mitjana de preus públics a Catalunya és més alta que al conjunt de 
l’Estat espanyol. Tot i que Catalunya és el tercer sistema més car, els dos països que hi 
estan per sobre tenen un percentatge molt més petit d’estudiants que paga les taxes. 
 
Secundària 
 
La LOMCE suposa un clar retrocés en educació a l’Estat espanyol, retrocés, però, que no 
comença, i ni molt menys culmina, amb l’anomenada Llei Wert, sinó que és la 
continuació d’aquestes polítiques segregadores. 
 
Així, l’accés a l’educació no universitària també es veu condicionat a factors 
socioeconòmics. 
 
Per una banda, trobem les traves a les ajudes en material escolar, transport i residència 
de l’alumnat de primària i secundària, analitzades a l’apartat de beques i ajuts.  
 
Pel que a l'estudiantat de després de l'ESO respecta, tant l’accés a les formacions 
professionals com a la via cap a la universitat, es troba ple de traves. 
 
Per una banda, les Proves d’Accés a la Universitat, les PAU, s’han encarit notablement a 
causa del nou model de selectivitat que permet escollir assignatures optatives. Així, 
enguany, els preus són de 65.2€ per la fase específica amb un afegit de 13.19€ per cada 
assignatura optativa. D’aquesta manera, el preu total de la prova augmenta en base al 
nombre d’assignatures triades. És ben sabut que, com més assignatures es triïn, major 
pot arribar a ser la nota. I, com veurem a l’anàlisi de les beques del ministeri, la nota de 
les PAU és clau per poder rebre la beca.  



Trobada Catalana d’Estudiants: Preparem la resposta, Construïm el futur              14 i 15 de febrer 

3 

#TCEstudiants                                                                     www.trobadadestudiants.wordpress.com 

 
Per altra banda, les taxes a la Formació Professional de grau superior es van començar a 
implementar l’any 2012 de manera il·legal, ja que encara no estava aprovada la reforma 
dels pressupostos. Aquestes taxes oscil·len entre els 200 i els 300€ segons el cicle, 
preu al qual cal sumar 25€ per cada una de les assignatures «complementàries»: 
pràctiques en empreses, FCT… Els descomptes que es poden aplicar a aquestes taxes 
són per a famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat, víctimes de 
terrorisme… 
 
Les taxes a la FP, que s’introdueixen amb el pretext de dotar a aquesta formació de 
«serietat», equiparar-la als estudis universitaris i lluitar contra l’abandonament, no són 
més que una trava afegida a l’accés a l’educació superior.  
 

Beques i ajuts 

 
L’oferta de beques disminueix de manera progressiva a mesura que augmenten les 
taxes, seguint un clar objectiu de dificultar accedir a l’educació, de manera que  només 
és accessible a qui més capacitat econòmica té. Per altra banda, la ideologia 
conservadora dels qui manen justifica el fet que es mantinguin les ajudes a famílies 
nombroses però s’eliminin aquelles destinades a famílies monoparentals.  
 
Universitat 
 
Tant el govern espanyol com la Generalitat argumenten que la pujada dels preus ve 
acompanyada de l’augment de beques, argument que s’ha constatat a la pràctica que és 
fals: l’expulsió de les universitats des de l’augment de les beques ha estat tan massiu 
com difícil de calcular, ja que les universitats n’amaguen les dades. No obstant, estudis 
realitzats recentment xifren l’expulsió de les aules en 30.000 alumnes a tot l’estat, 
3.000 només a Catalunya. 
 
A més, als països on els estudis són més barats o gratuïts el percentatge d’estudiants 
becats és major, ja sigui amb el 100% de l’import de les matrícules o amb quantitats 
superiors mitjançant beques salari. 
 
Concretament a Catalunya es calcula que el nombre de beques és d’un 18%; però aquest 
percentatge, tot i ser molt baix, no recau sobre el 18% de l’estudiantat, ja que hi ha 
estudiants que reben més d’una beca per diferents conceptes. 
 
Recentment, arrel d’un contracte de la Generalitat de Catalunya amb el Banc Sabadell i la 
Caixa d’Enginyers, s’ha introduït en el sistema de beques català les beques préstec. 
Aquestes beques tenen un interès del 5.25% anual fix. En cas de retard en el pagament, 
es cobren 12€ de cop i, posteriorment, s’aplica un recàrrec del 3% que se suma a 
l’interès inicial.  
 
Amb aquest tipus de beques, la Generalitat introdueix la possibilitat de l’endeutament 
estudiantil, seguint al peu de la lletra el model universitari anglès o nord-americà. 
Aquest deute, tenint en compte l’atur juvenil a l’Estat espanyol, actualment xifrat en un 
57%, suposa un greuge molt important per a l’estudiant, i és, molt possiblement, una 
sentència clara a l’exili.  
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Cada cop més, la pujada de taxes ve acompanyada d’una reducció de l’adjudicació de 
beques. Tot i que l’oferta de beques, en molts casos es mantingui, els requisits per 
accedir-hi són cada cop més durs. Per una banda, s’endureixen els criteris econòmics i, 
per l’altra, s’afegeixen els criteris acadèmics.  
 
El Decret 609/2013 del MECD regula les beques pel curs 2013-2014, tant per a estudis 
no universitaris com universitaris. Es defineixen quatre factors en base als quals es 
determinarà l’adjudicació de les beques:  
 

 Renta familiar: es concedeix una quantitat màxima de 1500€ 
 Desplçaments: la quantitat màxima també és de 1500€ 
 Quantitat variable, que té un import mínim de 60€. Les condicions per fixar-ne 

l’improt màxim són indefinides i controvertides. 
 Beca matrícula: cobreix l’import dels crèdits obligatoris per obtenir el títol i 

matriculats per primera vegada. 

 
Les beques es diferencien segons si els beneficiaris són estudiants de grau o 
llicenciatura, o màster. A la vegada, es separen en modalitat de temps complet o de 
temps parcial.  
 
Les beques de grau a temps complet acadèmic, ja que en limiten l’accés a haver tret un 
mínim de 5.5 a les PAU. Si bé en un inici tenien com a nota un 6,5 i podem considerar 
una victòria del moviment estudiantil aquesta reducció, és evident que l’elitització dels 
criteris està present. 
 
A part dels requisits segregadors pel que fa a les notes de les PAU, segons els estudis 
que cursin els alumnes, el ministeri marca un percentatge de crèdits que cal aprovar per 
tal d’obtenir la beca. Aquests percentatges acaben de segregar l’alumnat, ja que 
impossibiliten la possibilitat de combinar estudis i feina, requisit indispensable per a la 
majoria de les persones que requereixen beques. 
 
Per obtenir les beques de residència i compensació, els requisits s’endureixen. En el cas 
de la matrícula a temps parcial, s’estableix un límit de crèdits a matricular: entre 30 i 59 
crèdits anuals. El fet de condicionar les beques al nombre de crèdits matriculats, limita la 
capacitat de l’alumne o l’alumna a compaginar feina i estudis, ja que no li permet marcar 
els seus propis ritmes. Dins d’aquest rang de crèdits, l’alumnat ha de matricular el 
màxim que la universitat li permeti, repartir-los al llarg de l’any i aprovar-los tots. No 
complir aquests requisits comporta una disminució de la beca o no poder rebre-la en 
cursos posteriors. Aquestes beques, a més, no cobreixen ni la renda ni el desplaçament. 
 
Els màsters, tot i que en els inicis del Pla de Bolonya es plantejaven com a opcionals, són, 
en alguns graus, obligatoris i, en la majoria, necessaris per a una bona preparació i 
complement dels estudis universitaris cursats prèviament. A la vegada, els màsters són 
els estudis que tenen el preu per crèdit més elevat. Tot i aquestes restriccions, els 
requisits per accedir als màsters són els més durs: per una banda, l’estudiant ha de 
matricular com a mínim 60 crèdits per any per poder optar a beca. Per altra banda, els 
requisits acadèmics són encara més durs: es necessita una mitja de 6,5 en els estudis 
previs universitaris per rebre beca en màsters habilitants i una mitja de 7 per a la resta. 
Aquestes notes posen la cirereta a les mesures segregadores, que pretenen blindar els 
estudis superiors i fer-los accessibles a les persones amb més capacitat econòmica.  
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El procés privatitzador que han emprès els governs, tant de la Generalitat com de les 
entitats educatives, i la reducció de beques s’han desenvolupat en el marc d’un clar 
retrocés de les rendes salarials i un augment de l’atur. Es veu, per tant, que la 
problemàtica de l’educació a Catalunya va acompanyada de factors externs que en 
dificulten encara més l’accés, la qual cosa provoca que les estudiants amb menys 
recursos econòmics es trobin en situació de desigualtat  
 
Secundària 
 
Hi ha dos tipus de beques: les generals i de mobilitat, que s’adjudiquen en base a la 
renda familiar i per quantitats variables, i les ajudes per a l’alumnat amb necessitats 
específiques de recolzament educatiu. 
 
Pel que fa al primer grup, el Ministeri ha definit tres llindars segons els nivells 
d’ingressos familiars. Cal destacar, no obstant, que, per optar a la beca de mobilitat, s’ha 
de justificar que la distància entre l’habitatge de l’alumne i el centre d’estudi és llarga i 
que no hi ha la possibilitat de mudar-se a una segona residència més propera al centre. 
Si existeix la possibilitat es denega la beca, sense tenir en compte els factors sociològics 
que puguin condicionar la mudança de l’alumne.  
A part dels requisits addicionals de les beques de mobilitat i als restringits llindars que 
veurem a continuació, les beques també depenen de criteris acadèmics. L’estudiant de 
batxillerat que vulgui optar a una beca haurà d’haver superat el 4t d’ESO amb una nota 
superior a un 5,5 i haver superat totes les assignatures. La mateixa nota mínima 
s’imposa als alumnes de grau superior de FP respecte del batxillerat.  
 
Els i les estudiants de batxillerat, formació professional, enseyaments artístics, esportius, 
militars o religiosos superiors estan sotmesos a tres llindars que, en ordre descendent de 
pobresa, ofereixen més o menys dotacions econòmiques. Així, el llindar 1 n'ofereix el 
màxim i el 3 el mínim. Pel que fa a l’Escola Oficial d’Idiomes, projecte final de carrera i 
modalitats no presencials els llindars es redueixen al 2 i al 3, sense possibilitat de poder 
optar a beques de residència ni de desplaçament.  
 
Les beques específiques per a alumnes amb necessitats especials es destinen a primària, 
ESO, batxillerat, FP de grau mitjà i superior i PQPI. L’adjudicació de les beques es fa en 
base a necessitats de menjador i de transport als alumnes que provinguin de famílies 
nombroses. Hi ha dos tipus de beques, segons es destinin a alumnes amb discapacitats o 
trastorns greus de conducta, o alumnes amb una alta capacitat intel·lectual. Es podran 
augmentar les beques en funció del grau de discapacitat i en cap cas no es concediran 
beques per material escolar. De la mateixa manera, si el centre és capaç de cobrir les 
necessitats de l’alumne amb fons propis o amb subvencions, de manera que no calguin 
les aportacions del ministeri, aquestes no es concediran. Tot i així, com ha declarat el 
ministre Wert recentment, no hi ha mecanismes per assegurar que aquest finançament 
existeixi realment.  
 
Conclusions 
 
La pujada de taxes introdueix un clar element segregador en l’alumnat, que s’endureix 
amb la pobra oferta de beques. Es calcula que la pujada inicial de taxes, d’un 7%, va 
provocar una expulsió de la universitat molt més marcada que les posteriors pujades, de 
manera que podem afirmar que la classe treballadora ha estat expulsada en gran part de 
la universitat. El decret de beques aprovat per aquest any introdueix criteris prou 
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ambigus com perquè es deneguin beques a alumnes que les necessitin sense que puguin 
reclamar. 
 
Enguany hi ha hagut polèmica amb l’adjudicació de les Beques Erasmus i les del MECD: 
on l’estudiantat afectat, tot i haver complert els requisits, ha rebut negatives i unes 
quantitats variables de 0€. A més, la notícia ha estat comunicada a última hora amb uns 
tràmits que clarament dificultaven les reclamacions i, per tant, una resposta que pogués 
solucionar el problema. 
 
Aquesta pujada de preus es deu a la voluntat del govern central i de la Generalitat de 
retre comptes a Europa i a l'interès a retornar el deute il·legítim creat per les elits 
financeres i que pretenen que paguem nosaltres. Així, idees com la universalitat i la 
gratuïtat estan abandonant les nostres aules, i ara són vilment substituïdes pels ens 
privatitzadors que envaeixen les universitats. 
 
Si bé les notes ja són un element privatiu i meritocràtic que veten part de la societat de 
poder continuar lliurement els seus estudis, ara les taxes prenen part més directament -
tot i que mai no han deixat de fer-ho- en aquest procés. 
És acceptable que una estudiant hagi de demanar un crèdit per poder seguir estudiant? 
És just que es faci fora un grup de la societat que no té els ingressos per  poder seguir 
en el joc educatiu d’aquest sistema? 
 
Acceptant que estem dins d’un sistema educatiu concret -que empresona, que no ens 
deixa realitzar-nos- i que hem de veure’ns forçades a «assimilar-lo» -sense deixar de 
combatre’l- per poder seguir participant d’aquesta societat basada en el titolitarisme, el 
que ja és increïble és el fet de plantejar que una persona no pugui estudiar per motius 
econòmics, fet que s’agreuja quan es penalitza a qui no pot estudiar a temps complet i 
molt menys combinar estudis amb feina. 
 
L’accés a la universitat s’ha convertit en una qüestió controvertida, és quelcom que cada 
cop es veu més lluny de les possibilitats de les capes treballadores, així com l’accés a un 
habitatge digne, una feina estable o una sanitat de qualitat. El tema d’accés a la 
universitat, o a qualsevol altre tipus d’estudi, no ha de quedar relegat a un component 
econòmic, ja que és un problema que té una afecció social, que no és simplement una 
concreció aïllada, sinó que s’emmarca dins d’un entramat que conforma el sistema actual 
que ens anul·la. 
 
Nosaltres, com a joves estudiants i, sobretot, com a part fonamental d’una societat en 
una crisi fonamental i estructural profunda, tenim l’obligació de lluitar per una educació 
pública, d’accés universal, laica, antipatriarcal, lliure de dogmes i de creences imposades. 
Només així podrem teixir el futur que a la societat a que tanta sang li va costar d’aixecar 
i crear, es mantingui i millori.  
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