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MESURES PER A LA REFORMA DE LA LLIURE ELECCIÓ EN EL MARC DE LA
TRANSICIÓ CAP ALS NOUS ESTUDIS DE GRAU

En les darreres CACG hem pres mesures i hem analitzat documents per anar a una
reforma progressiva de la normativa de Lliure Elecció. L’objectiu que volem perseguir
és múltiple:
•

•

•

Primerament, ordenar i maximitzar la matrícula per part dels estudiants de les
activitats i les assignatures de lliure elecció. Després de l’estudi de diversos
documents sobre les pràctiques de matrícula s’ha comprovat que una bona part
de les activitats que es programen per a reconeixement de crèdits o de les
assignatures amb oferta de places de lliure elecció queden sense matricula o amb
un aprofitament molt baix (inferior a una matrícula de 5 alumnes per activitat o
assignatura). Per altra part es constata que un nombre significatiu d’estudiants
(entre un 30 i un 50 % segons ensenyaments) aprofita la normativa vigent per
passar crèdits optatius a activitat de lliure elecció, desaprofitant bona part de
l’oferta específica.
En segon lloc constatem que la Lliure Elecció ha de desaparèixer com a tal en la
formulació dels nous plans d’estudi de Grau i de Postgrau en el marc de l’EEES.
Per tant procedeix preveure un desmantellament gradual de les activitats en
l’horitzó 2010-2012.
En tercer lloc pensem que cal aprofitar aquest desmantellament progressiu de la
Lliure elecció per fer una bona transició cap als nous estudis de Grau,
potenciant els aspectes de transversalitat i de professionalització que es recullen
en els nous estudis. En aquest sentit, una bona programació de les assignatures
de lliure elecció pura en cada ensenyament pot incidir en millorar les pràctiques
de transversalitat entre els ensenyaments; per altra part, alguns convenis amb
institucions pensats per a programar activitats de lliure elecció es podrien
reconvertir en convenis de pràctiques per als estudiants.

Partint d’aquests objectius ja s’han pres algunes mesures, com l’aturada en la signatura
de nous convenis d’activitats de lliure elecció. En la darrera CACG es lliurà un
document que pretenia reflexionar sobre noves mesures a prendre: Reforma de la
normativa de lliure elecció. Proposta per a la reflexió. En aquest document es
proposava avançar en la reforma dels convenis, de les activitats i de les assignatures de
lliure elecció i s’esmentaven algunes mesures concretes que ara replantegem per a la
seva aprovació:
Mesures sobre convenis i activitats per al reconeixement de crèdits de lliure
elecció:
-

No renovar alguns convenis amb institucions, associacions o empreses.
S’estableix un ordre de prioritats que parteix d’aquells conveïns que han
programat activitats amb nul·la o poca demanda i amb aquelles entitats de
menys relleu públic , educatiu o social. En una primera fase es proposa la no
renovació d’un nombre limitat de convenis ( 29 d’un total de 183 convenis
vigents) que afecten organismes de caràcter privat i què caduquen entre els
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mesos de juliol i desembre de 2006. En una propera reunió de la CACG es farà
una anàlisi més exhaustiva de la situació i es proposaran noves cancel·lacions.
-

Eventualment, aquelles activitats de convenis no renovats i què encara poguessin
tenir cert interès s’haurien de programar a partir de l’oferta d’activitats de cada
centre, amb col·laboració amb l’entitat interessada.

-

Es recomana que, en la mesura del possible, es consideri des dels centres la
possibilitat de reconvertir alguns dels convenis de lliure elecció no renovats en
nous convenis per a pràctiques.

-

No es podran programar activitats foranes a la UB que no arribin a un mínim de
reconeixement de crèdits: 2 (amb certificat d’assistència i sense aprofitament) i 3
(amb aprofitament). Aquesta norma no regeix per les activitats programades des
dels centres.

Mesures sobre assignatures de lliure elecció:
-

Potenciar les assignatures de lliure elecció pura. Aprofitant que en les directrius
dels nous estudis de Grau es preveuen, per a tots els ensenyaments, els
conceptes de “continguts instrumentals” i “continguts afins” dins dels anomenats
“continguts fonamentals comuns”, es proposa utilitzar la lliure elecció pura com
a bona pràctica per transcendir cap a la transversalitat prevista en l’EEES. En
aquest sentit proposem que des de cada ensenyament es programi, pel proper
curs 2006-2007, un mínim d’una assignatura de lliure elecció pura per
quadrimestre, pensant amb el conjunt d’ensenyaments (si és molt instrumental) o
amb aquells més afins. L’ideal seria programar-la en crèdits ECTS i entrar així
en el pla estratègic i contracte programa que cada centre està dissenyant dins les
mesures de potenciació de convergència europea.

-

Disminuir sensiblement l’oferta de lliure elecció en assignatures d’ensenyaments
propis . En aquest sentit es proposa (es prenen com a referència les estadístiques
del primer i segon semestre del curs 2004-2005):
1.- No programar aquelles assignatures que han tingut 0 alumnes de
matrícula.
2.- No programar assignatures amb una oferta d’una sola plaça.
3.- Per assignatures amb oferta igual o inferior a 5 places no es podran
programar aquelles que la demanda hagi estat inferior a l’oferta.
4.- Per assignatures amb oferta superior a 5 places no es podran
programar aquelles que la demanda hagi estat inferior a 6 places.
5.- No es podran programar les assignatures de lliure elecció pura que
hagin tingut una matrícula inferior a 10 places.
Barcelona, 16 de maig de 2006
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