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En tot el sistema se
n’ofereixen 3.265, de
les quals 2.575 són
dels centres públics

En el curs actual la demanda
per als 17 centres públics
va ser de 3.953 places

Les més altes van ser en Educació
Primària per a la UAB, amb un
9,666, i la UB, amb un 9,3.
En Infantil, el 9,18 de la UB

La URL, la UdV, la UIC i la
UAO, les quatre, ofereixen
estudis de Magisteri

GEMMA MIRALDA

propers 20 anys, amb una meto-
dologia que alternarà la peda-
gogia amb la formació en con-
tinguts.
La previsió és instal·lar el nou

centre en un espai físic situat al
costat d’una escola per facilitar
les pràctiques dels alumnes. De
moment s’analitzen dues esco-
les de Barcelona i ja hi ha dos o
tres candidats –pedagogs de re-
conegut prestigi– per dirigir el
centre. L’objectiu final és que
d’aquí a quatre anys (el primer
curs serà el del 2013-2014) sur-
tin els primers graduats i es con-

verteixin enun referent i un estí-
mul per a la resta d’escoles. L’ex-
periència servirà per revisar
qüestions com el pes que han de
tenir les notes del batxillerat en
la selecció, els temes de l’especia-
litat, el coneixement d’anglès,
les pràctiques i la internacionalit-
zació. La fórmula jurídica triada
és la d’una titulació adscrita a les
diferents universitats que l’em-
paren. De tota manera la matrí-
cula tindrà caràcter públic.
Seria la primera vegada que a

Catalunya s’ofereix una titulació
del conjunt del sistema educatiu,

una opció que apunta al model
de la Universitat de Califòrnia i
renuncia a la via molt més com-
plexa de fusió d’universitats.
Aquest projecte podria anar

acompanyat d’una altra decisió
important: la reducció d’un 20%
de les places que ofereixen les
diferents escoles de Magisteri.
“L’objectiu és passar de les
3.200 actuals a 2.600 o 2.700”,
assenyala Lluís Jofre, director
general d’Universitats de la Ge-
neralitat. Aquesta reducció per-
metria alliberar una part del fi-
nançament per als nous gra-
duats, però també per a la millo-
ra dels nivells d’experimentali-
tat que reclamen les escoles actu-
als i d’aquesta manera poder
oferir grups més reduïts. Una al-
tra idea que s’està estudiant amb
el Departament d’Ensenyament
afecta els graduats. Es planteja
la possibilitat d’establir algun ti-
pus de prova addicional per als
interins que volen accedir a un
centre.
Juan José Donaire, vicerector

de Política Acadèmica de la
UAB, considera que “formal-
ment és una bona idea”, però
considera que encara “està en fa-
se embrionària”. Donaire assegu-
ra que encara no s’ha decidit la
participació de totes les universi-
tats, però que cal buscar el con-
sens i recorda el lideratge que la
UAB ha exercit en aquest àmbit
de la formació.c
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SEGUIU LA INFORMACIÓ SOBRE LA
SITUACIÓ DE L’ENSENYAMENT A

J. PLAYÀ Barcelona

L’escola de formació del profes-
sorat que pretén crear la Gene-
ralitat té un precedent d’èxit al
Barcelona Graduate School of
Economics (BGSE), encara
que en aquest cas se circums-
criu a l’oferta de màsters i sen-
se tantes universitats darrere.
Es tracta de l’institut creat el
2006 a partir de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), la Uni-
versitat Autònoma (UAB), el
Centre de Recerca en Econo-
mia Internacional (CREI, vin-
culat a la UPF) ) i l’Institut
d’Anàlisi Econòmica (IAE, vin-
culat al CSIC) amb l’objectiu
de promoure estudis de
postgrau i investigació d’ex-
cel·lència en economia. Una
manera de situar també al ma-
pa una altra escola de prestigi
internacional, que pugui man-
tenir el llistó assolit per les
dues escoles de negocis de la
ciutat, Esade i Iese.
La BGSE, que dirigeix

Eduard Vallory i presideix
RamonMarimon, ofereix actu-
alment set màsters, amb 245
places, i registra unesmil sol·li-
cituds. També imparteix tres
cursos d’estiu, amb una mitja-
na de 250 participants. Des que
es va crear, han sortit ja cinc
promocions de màsters, cosa
que significa un miler d’alum-
nes. Nou de cada deu d’aquests
exalumnes eren estrangers que
representen80 nacionalitats di-
ferents. El nivell assolit en poc
temps per aquesta escola rau
en el prestigi de les entitats que
li donen suport, en el professo-
rat i en el fet que tota la docèn-
cia es fa en anglès. Dels 152 pro-
fessors “afiliats” (en realitat ho
són de la UPF o de la UAB), un
66% són de fora de Catalunya i
Espanya, i el 80%han fet el doc-
torat a l’estranger. L’any passat
el rànquing elaborat per
RePEc, una institució que
comptabilitza la producció
científica del professorat, va si-
tuar aquesta escola al tercer
lloc de les institucions econò-
miques europees, només per
darrere de la London School of
Economics i el Department of
Economics d’Oxford. La BGSE
compta a més amb un consell
científic format per 32 acadè-
mics de primer nivell, dels
quals n’hi ha onze que són pre-
mis Nobel d’Economia.
Un 92% dels 245 estudiants

que cursen unmàster en aques-
ta escola procedeixen de paï-
sos estrangers. El més repre-
sentat és Alemanya, per davant

d’Itàlia i els Estats Units. Les
classes es fan als campus de la
Universitat Autònoma i la
Pompeu Fabra.
L’oferta de graus o màsters

per part de diverses universi-
tats, dels quals ja hi ha diversos
exemples en l’oferta d’estudis
del sistema educatiu català, ten-
dirà amb tota seguretat a aug-
mentar. El programa de Cam-
pus d’Excel·lència Internacio-
nal hi contribuirà, encara que
ara la crisi i els dubtes sobre el
model n’amenacen el finança-
ment. El Barcelona Knowledge
Campus (amb la UB i la UPC),
el Campus Euromediterrani de
Turisme i Aigua (amb les uni-
versitats de Girona i Balears) o
el Campus Iberus (on partici-
pen les universitats de Lleida,
Saragossa, la Rioja i Navarra)
són exemples d’una col·labora-
ció que tendirà a estendre’s per
potenciar l’excel·lència acadè-

mica, docent i investigadora,
internacionalitzar els estudis i
alhora economitzar en despe-
ses, sense que això suposi ne-
cessàriament la creació de
nous centres.
Aquest model s’estén també

a les universitats privades. Una
de les últimes iniciatives és la
de l’Institut Universitari de Sa-
lut Mental Vidal i Barraquer,
de la Universitat Ramon Llull,
que ha posat en marxa unmàs-
ter en Espiritualitat Trans-
cultural (“La saviesa de les reli-
gions des de la psicologia, la
neurociència i les ciències”)
que es farà a tot l’Estat, junt
amb la Universitat Pontifícia
Comillas i la Universitat de
Deusto, dins del projecte Aris-
tos Campus Mundus 2015 dels
Campus d’Excel·lència Interna-
cional. La URL, Deusto i Comi-
llas ja fan també un màster
conjunt en investigació en
ciències jurídiques i un docto-
rat en Dret Econòmic i Dret de
l’Empresa.c

INTERNACIONALITZACIÓ

Un 92% dels
245 estudiants de
màster de la BGSE
són estrangers

Adequaroferta i demanda

C O N S E L L I N T E R U N I V E R S I T A R I

DADES DE
MAGISTERI
A CATALUNYA

]La Junta del Consell
Interuniversitari de Catalu-
nya del 27 de setembre pas-
sat va acordar iniciar una
sèrie d’actuacions per ana-
litzar els desajustos entre
l’oferta d’estudis i la de-
manda de feina. S’han
creat tres comissions per a
tres àmbits. Un dels grups
de treball haurà de fer una
proposta abans de Nadal
sobre els estudis de comu-
nicació, i en concret la situ-
ació de Comunicació Audio-
visual, una de les titula-
cions amb més demanda i
una nota de tall més
elevada, i poques possi-

bilitats de trobar feina. Un
altre àmbit que s’analitzarà
és el de Turisme, a partir
de l’enquesta de l’AQU que
reflectia un cert desencant
dels estudiants. I finalment
s’estudiarà l’àmbit d’Arqui-
tectura i Construcció arran
de la profunda crisi per la
qual passa el sector i la fal-
ta d’ofertes per als titulats
d’aquesta especialitat. Tam-
bé s’ha plantejat oferir un
grau de caràcter pilot so-
bre Criminologia i Segure-
tat entre les facultats que
ofereixen títols de Crimino-
logia i l’Institut de Segure-
tat Pública.

PrivadesNotes de tall més altes

CAMPUS D’EXCEL ·LÈNCIA

El programa dels
CEI ha obert la via
a la col·laboració
entre universitats

Demanda d’alumnesOferta de places

Una tasca bàsica.
Alumnes del Col·legi
Valldaura s’acomiaden
de les professores

El centre BGSE, creat per la UPF i laUAB,
tercer d’Europa en producció científica

Elsmàsters
d’Economia


