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U na titulació de
magisteri con-
junta de totes
les universitats
catalanes, im-
partida a Barce-

lona, amb poques places i nota
d’accés alta, amb elmillor profes-
sorat i que serveixi de referent
per a la millora de la formació
del professorat. Aquesta és l’úl-
tima proposta que ha formulat la
direcció general d’Universitats
(DGU) de laGeneralitat de Cata-
lunya.
A Catalunya cada any entren

3.265 estudiants per cursar els
estudis de Magisteri en els dos
graus que s’imparteixen actual-
ment d’educació primària i edu-
cació infantil. Al voltant d’un
80%, uns 2.600, acabaran els es-
tudis. El problema ara mateix és
que la Generalitat no ha convo-

cat aquest any oposicions i no se
sap si les convocarà l’any vinent
perquè, amés, l’hi impedeix tam-
bé el Govern espanyol. Però, fins
i tot en el cas que n’hi hagués, es
calcula que la xifra de reposició
anual demestres per jubilació és
d’uns 1.500; és a dir, que més
d’un miler es quedarien cada
any sense possibilitat d’obtenir
plaça.
Convé, malgrat tot, mantenir

aquesta oferta tan alta de places
de Magisteri a les universitats
catalanes? És cert que una part
d’aquests estudiants buscarà al-
tres sortides professionals, però
tot i així i en el millor dels casos
en els propers anys es crearà
una bossa de mestres sense pla-
ça. Una altra opció seria la d’esta-
blir un númerus clausus i deixar
les escoles de Magisteri només

per als millors estudiants. Però
en els últims anys noha estat pre-
cisament aquesta la tendència.
L’obertura de noves escoles a les
universitats privades (Abat Oli-
ba i Internacional, que se sumen
a les de Blanquerna-Ramon
Llull i Vic) ha permès fins i tot
que a algunes s’hi accedís amb
una notamínima. Ésmés, el can-
vi de normativa afavorit per l’an-
terior govern socialista, que va
eliminar la reserva fixa de places
per als estudiants procedents
dels cicles de formació profes-
sional, va provocar en el curs
2010-2011 una entrada massiva
d’alumnes de cicles formatius
d’FP que no havien de passar
per la selectivitat. Aquest curs,
per exemple, de les 154 places
d’educació infantil a la UAB, 139
eren per a alumnes d’FP i només
15 per als que procedien de la se-
lectivitat. A més, aquests alum-
nes, amb un perfil més profes-
sionalitzat, partien amb l’avan-
tatge de tenir diversos crèdits
validats. Una distorsió que s’ha
corregit en part amb la inclusió
d’una fase específica en les pro-
ves d’accés (que eleven la nota
fins a 14).
Precisament per frenar aquest

augment de l’oferta, des de laGe-
neralitat es va denegar a la Uni-
versitat Oberta de Catalunya
(UOC) la possibilitat que oferís
els dos graus deMagisteri, enca-
ra que també s’hi van afegir argu-
ments com la dificultat de conju-
gar una carrera tan pràctica amb
estudis a distància. Però la conse-

qüència ha estat que prop de
400 catalans s’han matriculat
als centres virtuals de la Univer-
sitat Internacional de La Rioja i
de la Universitat Internacional
de València.
L’any passat la Generalitat ja

es va plantejar una sortida per a
aquest embut. La proposta d’exi-
gir una nota mínima més alta en
llengua a la selectivitat no es va
arribar a aplicar per les presses
amb què es va formular. Una
part dels degans de les escoles
de formació del professorat s’hi
van oposar en considerar que
s’ha de donar una oportunitat a
l’alumne més vocacional, ja que
potmillorar el seu rendiment du-
rant la carrera.
Finalment, en l’última reunió

del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC), celebrada a fi-
nals de setembre, es va decidir
impulsar la creació d’una escola
pilot de nou encuny, que oferirà
un títol avalat per cinc universi-
tats públiques i quatre de priva-
des, si finalment totes s’afegei-
xen al projecte. S’exigirà una no-
ta mínima de llengua per poder
entrar-hi i hi haurà un grup re-
duït d’alumnes: 60 places per a
educació infantil i 60 per a edu-
cació primària. Comque se supo-
sa quehi haurà una demanda ele-
vada, els alumnes que entrin es-
taranmolt seleccionats, ja que la
nota de tall serà previsiblement
molt alta. Serà una escola univer-
sitària que establirà les bases del
que haurà de ser el currículum
universitari de Magisteri per als

MÀSTER CONJUNT
Quatre universitats catala-
nes (UB, UAB, UdG i URL)
ja ofereixen un programa
que inclou el màster interu-
niversitari de Psicologia de
l’Educació (MIPE) i el doc-
torat interuniversitari de
Psicologia de l’Educació
(DIPE), adreçat a estudi-
ants i professionals inte-
ressats en les aportacions
del coneixement psicològic
a la teoria i la pràctica
educativa.

DESAJUST

Cada any es titulen
uns 2.600 mestres
i com a màxim se’n
requereixen uns 1.500

NOU CENTRE

S’ubicarà al costat
d’una escola de
primària a Barcelona
per fer pràctiques

DE LA UAB A LA UOC
Des de Ciències de l’Educa-
ció de la UAB s’està treba-
llant en un projecte de nova
superfacultat de Magisteri
que permeti repensar les
titulacions. Un primer pas
ha estat l’oferta d’estudis
d’Educació Primària en an-
glès. També des de la UOC
es manté la intenció d’oferir
aquests estudis en línia i
manté contactes amb la
Universitat de Vic per po-
sar-los en marxa conjun-
tament.

FINLÀNDIA
Hi ha una mitjana de quatre
aspirants per cada plaça de
Magisteri i la selecció és
molt difícil. Els aspirants
han de passar per diverses
fases de selecció. En la pri-
mera s’exigeix un 9 sobre
10 a l’expedient de batxille-
rat. A més, es té en compte
si l’aspirant ha participat
en activitats de voluntariat,
com oenagés. Finalment
han de passar una prova
a cada facultat.

SELECCIÓ

Oferta de 120 places
de primària i infantil
amb requisits
d’accés més estrictes

DIRECTOR

La Generalitat té
dos o tres candidats
entre pedagogs de
reconegut prestigi

Projecte del sistema universitari català

Escolad’elitper
amestres

LaGeneralitat impulsa un centre pilot amb
totes les universitats per al curs vinent

Tendències

Oferta actual de places a les universitats públiques catalanes

GRAU UNIVERSITAT
OFERTA
PLACES

SOL·LICITUD
1a PREFERÈNCIA

Ed. Infantil UB 240 620
Ed. Primària UB 560 900
Ed. Infantil UAB 150 428
Ed. Infantil UAB Manresa 80 51
Ed. Primària UAB 25 458

Ed. Primària (anglès) UAB 75 76
Ed. Infantil UdL 160 154
Ed. Primària UdL 255 203
Ed. Infantil URV 120 148
Ed. Primària URV 140 199
Ed. Infantil URV Tortosa 40 53
Ed. Primària URV Tortosa 40 64
Ed. Infantil URV El Vendrell 40 57
Ed. Infantil UdG 80 221
Ed. Primària UdG 180 248
Ed. Infantil UVic 120 35
Ed. Primària UVic 120 38

2.225 3.953

Els altres
referents


