
1. La congelació dels preus dels estudis universitaris pel curs 2012-2013. 
Apostem per una unviersitat gratuïta.

matrícula

1a 2a 3a 4a

Curs 2011- 2012

A 90 € 136 € 273 € 273 €

B 128 € 193 € 386 € 386 €

C 142 € 214 € 427 € 427 €

Curs 2012 -2013

A 152 € 213 € 455 € 606 €

B 215 € 344 € 644 € 859 €

C 237 € 380 € 712 € 949 €

Assignatura de 

grau de 6 ECTS

Coeficient 

d'estructura*

* El coeficient d'estructura reflecteix els diferents nivells d'experimentalitat 
del grau (ex.:A-Història; B-Biologia; C-Medicina)

Antoni Castellà, Secretari General d’Universitats, vol augmentar el preu dels es-
tudis en un 66%, mentre el govern de l’estat retalla la partida de beques en un 
11,6%. L’altra cara de la moneda: l’atur juvenil supera el 50%.

El govern català ha retallat un 15% el pressupost de les universitats públiques 
catalanes, amb la conseqüent devallada en la qualitat de l’activitat docent i de 
recerca i precarització de els condicions de treball i estudi.

3- Un augment de la ivnersió públcia en estudis superiors fins, com 
a mínim, l’1,75% del PIB per garantir una universitat de qualitat.

CONTRA LES RETALLADES PRESSUPOSTÀRIES

CONTRA ELS ACOMIADAMENTS
Més de 600 professors associats han estat acomiadats i l’UPC contempla 
l’acomaidament de més de 200 membres del PAS i PDI laboral.

4- Que s’aturin tots els acomiadaments (o no renovacions de con-
tractes) previstos i que es recuperi el lloc de treballa dels i les aco-
miadades.

2. Un augment del 0,08 al 0,24% del PIB en la partida de beques i que 
s’atorguin per criteris socioeconòmics.

DIJOUS 3 DE MAIG
12:30 h    |   Pl. Universitat

MANIFESTACIÓ UNIVERSITÀRIA

DISSABTE 12 DE MAIG
18:00 h    |   Pl. Catalunya

MANIFESTACIÓ  CIUTADANA 12-M

SORTIM AL CARRER!!

NI PUJADA DE TAXES NI ACOMIADAMENTS

ni un euro per rescatar bancs           per la feina digna  

educació i sanitat públiques, universals i de qualitat
        per la renda bàsica                  pel dret a la vivenda

llibertat vaguistes presos!      absolució activistes 29-M!

Exigim

Exigim

Exigim

CONTRA LA NOVA POLÍTICA DE PREUS PÚBLICS
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