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1. INTRODUCCIÓ
Actualment, no només a Espanya sinó pràcticament a tot el món, s’està patint una
greu crisi econòmica, la conseqüència de la qual són les famoses retallades. A
Espanya, un dels sectors que més les ha patit i les continua patint és l’educació, on
s’han reduit gairebé totes les ajudes i beques (només així, ja, d’entrada, podem dir que
la quantia mitjana de les beques universitàries ha baixat uns 300,00€).
El problema de les retallades ens afecta indirecta i directament. A tots, també a mi, a
una estudiant de batxillerat que vol anar a la universitat i realment no sap com s’ho
farà la seva família per aconseguir tots els diners necessaris per pagar la matrícula
sense poder comptar amb les ajudes d’abans. A més a més, a hores d’ara ja no hem
de parlar de beques, sinó de postbeques, com surt publicat en un article del diari El
País1, perquè moltes s’ingressen gairebé a final de curs. Això significa que molts
estudiants han de demanar préstecs per pagar els seus estudis.
No és d’estranyar, doncs, que actualment molts joves estiguin marxant d’Espanya i
que ho facin no només per treballar sinó també per estudiar. Jo personalment no he
rebutjat mai l’opció de marxar a l’estranger. Però en aquests moments em pregunto: el
jovent se’n va perquè en altres països és més fàcil estudiar? O marxa perquè les
carreres són més barates a l’estranger? O potser se’n va perquè en altres països és
més fàcil accedir als ajuts?
Poc abans de fer la tria del tema del meu Treball de recerca, mentre estava buscant
informació sobre diferents universitats a Internet, vaig trobar un article a la pàgina web
de la ràdio Cadena Ser que es titulava “Estudiar la carrera en Francia es cinco veces
más barato que en España2” i evidentment el vaig llegir de dalt abaix. Segons aquest
article molts joves espanyols s’estan anant a universitats franceses a estudiar perquè
les taxes allà són molt més barates: per exemple, un grau pot costar uns 181€ anuals
de mitjana quan a Espanya supera llargament els 1000€. A més a més, els estudiants
entrevistats en aquest article també deien que a França hi ha moltes ajudes per
1
2

Caballero, Concha. “Inventos Wert: la ‘postbeca’”. El País. 03-05-14.
Ruiz, Mar. “Estudiar la carrera en Francia es cinco veces más barato que en España”. Cadena Ser. 09-

01-13 (http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/estudiar-carrera-francia-veces-baratoespana/csrcsrpor/20130109csrcsrsoc_14/Tes)
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l’allotjatment, així com preus molt econòmics per menjar i desplaçar-se. Però, com és
que si és tan barat estudiar allà tots els estudiants espanyols no emigrem cap a
França?
L’objectiu d’aquest treball és fer una investigació que pugui aplicar a la meva vida real
per saber si em resultaria més econòmic estudiar a Espanya o a l’estranger. Per acotar
una mica més el tema m’he centrat en Catalunya, lloc on estudiaria si decidís fer-ho a
Espanya, i he escollit França com país estranger no només perquè està a prop i
perquè la seva llengua és una de les que millor parlo sinó també perquè vull constatar
si allò que deia l’article és veritat.
Per ajustar aquest treball a la meva situació el màxim possible em centraré en totes
aquelles ajudes o beques destinades a una situació familiar com la meva: els meus
pares estan separats i només visc amb la meva mare i la meva germana; la meva
mare cobra menys de 14500€ nets anuals, i m’agradaria estudiar la carrera de dret o,
si és possible, fer estudis simultanis de dret i criminologia. Per fer aquesta modalitat
d’estudis, impartida a la Pompeu Fabra, la universitat dóna la possibilitat d’estudiar el
primer curs de dret o de criminologia i l’any següent matricular-se en el grau que
encara no s’ha començat a cursar.
La carrera de dret dóna els instruments necessaris perquè les persones puguin actuar
segons mana la llei i així aconseguir una societat justa i ordenada. Estudiant aquesta
carrera podria treballar d’advocada de despatx, de l’Estat o fiscalista, d’assessora
jurídica, de lletrada del consell d’Estat, de jutgessa, de notària o d’inspectora
d’Hisenda o de treball. Quant a la investigació criminalística, permet fer la justícia més
ràpida, transparent i eficient. Estudiant aquesta carrera podria treballar de jutgessa, de
directora de duanes, en una companyia d’assegurances o de valors, a les forces de
seguretat, com a advocada, etc. Les notes de tall pel curs 2014-15 de les universitats
catalanes varien entre el 5,144 de la Universitat de Lleida i el 9,910 de la Universitat
Pompeu Fabra a Barcelona3 (en el cas de la carrera de dret), i entre el 7,120 de la
Universitat de Girona i el 10,104 de la Universitat Autònoma de Barcelona (en el cas
3

Font:http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universit

at/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques__i_universi
tat_de_vic/llistes_de_notes_de_tall_i_de_places_universitaries/documents/Notes-tall-1a-assignacio-0807-12-JUNY-2014.pdf
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de la carrera de criminologia). El meu objectiu, actualment, és estudiar a Barcelona,
concretament a la Universitat Pompeu Fabra. Això vol dir que si les notes es mantenen
com fins ara necessitaré, com a mínim, una nota de tall de gairebé un 10 sobre 13 si
vull començar estudiant dret o de un 8,5 si començo estudiant criminologia.
Com veieu, són moltes les preguntes que em plantejo en començar aquest treball de
recerca. Al llarg d’aquests mesos i d’aquestes pàgines, tractaré de donar resposta a
totes elles per tal de saber què em convé més en un futur proper. Proper en el temps,
però que potser esdevé llunyà en la distància.
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2. METODOLOGIA
Sis mesos enrere, aprofitant el tema tan comentat de les retallades, la meva situació
de decidir què voldré estudiar en el futur i on ho voldré fer, i tot just havent llegit l’article
que afirma que estudiar a Espanya és cinc vegades més car que estudiar a França,
vaig decidir que el meu treball de recerca faria una comparativa sobre beques d’estudi
a l’Estat francès i a l’Estat espanyol. Llavors, vaig decidir acotar el tema, perquè parlar
de beques en general no em faria arribar a cap conclusió objectiva. Així, per poder
adaptar aquest tema a la meva persona, vaig decidir donar a conèixer, al llarg de tot el
treball, la meva situació familiar, econòmica i acadèmica, i també escollir una ciutat
francesa on suposadament realitzaria els meus estudis en cas de marxar a l’estranger.
Les primers setmanes vaig començar buscant informació a Internet sobre les beques
que concedia l’Estat espanyol; vaig quedar molt sorpresa quan em vaig adonar de que
només hi ha una modalitat de beques, les quals, a més, són bastant limitades. El
mateix em va succeir quan vaig buscar informació sobre les beques de la Generalitat
de Catalunya.
Seguidament, quan vaig començar la recerca sobre les beques de l’Estat francès, vaig
haver de començar a ampliar apartats a l’índex perquè vaig comprendre que estudiar a
l’estranger comporta moltes coses més com és que hom ha d’independitzar-se
totalment. Per tant, no només vaig buscar informació sobre beques d’estudi sinó també
sobre beques d’allotjament i altres ajudes que poden concedir pel fet de ser estudiant
estranger. Això em va suposar buscar, en general, les despeses quotidianes que hom
pot tenir a qualsevol país.
Quasi totes les pàgines web consultades són oficials d’ambdós estats i dels diferents
ministeris existents (així, he hagut de traduir la major part de la informació obtinguda
per França). També he consultat les experiències d’alguns estudiants publicades en
diferents blogs virtuals.
Voldria remarcar que, a diferència de la webgrafia, la bibliografia d’aquest treball és
bastant limitada, ja que tracto un tema que s’actualitza any rere any, i del qual es
publiquen moltes dades, tan oficials com als mitjans de comunicació. Així doncs,
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durant tot el temps que he estat fent aquest treball no he parat de consultat diferents
fonts a Internet.
Per tal de que no tot el treball fos teòric, vaig començar realitzant una enquesta amb el
Google Docs destinada als estudiants universitaris per tal d’obtenir el seu punt de vista
sobre les retallades i la seva experiència amb les beques MEC. Donat que no la va
respondre un número important de persones, el resultat d’aquesta enquesta no l’he
tingut en compte pel meu treball, tot i que la podeu consultar als annexos.
Després, vaig realitzar una entrevista al senyor Guilhem Naro Rouquette, professor del
departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra,
tutor dels intercanvis a França de la Facultat de Traducció i Interpretació, i actual
president de l’Associació de Professors de Francès de Catalunya (APFC). Quan vaig
contactar amb ell per fer-li saber sobre el meu treball es va entusiasmar i interessar
molt i va acceptar sense problema. Em va citar al seu despatx de la facultat i li vaig
realitzar una entrevista que ja tenia preparada. No només em va respondre a totes les
preguntes (i no de manera breu), sinó que em va parlar d’altres temes que vaig
incloure en les preguntes i també em va donar la direcció de correu electrònic del
coordinador de mobilitat dels estudiants de la UPF i de la coordinadora de mobilitat
dels estrangers que venen aquí a estudiar (també de la UPF). Malauradament, cap
dels dos em va respondre als diferents correus que els vaig enviar per poder realitzarlos una entrevista. Vull dir, des d’aquí, que estic molt agraïda al senyor Naro, perquè
inclús després de realitzar-li l’entrevista hem estat en contacte a través de correu
electrònic, m’ha proporcionat més informació i s’ha mostrat molt servicial.

També vaig intentar contactar amb la PAT (Plataforma d’Afectades per les Taxes) per
entrevistar a alguna persona que hi estigués associada, però no vaig obtenir resposta.
Vaig contactar igualment amb una coordinadora de la universitat de Montpellier i, fins i
tot, a través del telèfon amb l’ambaixada francesa a Espanya, però no vaig arribar a
obtenir cap informació valuosa.
Com ja he dit anteriorment, mentre buscava informació sobre les beques que
concedeix l’Estat francès, vaig ampliar l’índex i vaig començar la recerca d’informació
sobre els tipus d’allotjament i les beques existents. També vaig buscar informació
sobre els transports, les despeses vitals, l’oci, etc. i fent recapitulació de totes les
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dades obtingudes, d’una banda les d’Espanya i d’altra les de França, vaig redactar un
apartat que és com una síntesi de tot el treball.
Així, en recopilar totes les dades numèriques, vaig començar a obtenir conclusions, les
quals ja començaven a veure’s clarament mentre feia el treball, i també vaig obtenir
respostes a totes aquelles qüestions que em vaig fer sis mesos enrere i que estan
recopilades a la introducció.
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3. SER CATALÀ I ESTUDIAR A CATALUNYA
3.1. PREU DELS ESTUDIS, BEQUES I AJUDES
Com ja he comentat anteriorment, m’agradaria molt combinar els estudis de dret i de
criminologia. A la universitat Pompeu Fabra el preu de la matrícula del grau de dret és
de 1.656,63€ i el de criminologia, el mateix. Amb una economia familiar com la meva,
és una inversió molt important a la qual no crec que puguem fer front sinó és
beneficiant-nos d’una beca o una ajuda.
Però què és en realitat una beca? S’entèn per beca qualsevol quantitat econòmica que
sigui concedida per tal de realitzar uns estudis segons la situació socioeconòmica i el
rendiment acadèmic del sol·licitant.
3.1.1. LES BEQUES MEC

Aquestes beques són concedides a l’interior del territori espanyol pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport. La seva quantia i qualsevol quantia addicional variaran
segons els pressupost fixat abans que s’inicii el curs escolar. En aquest treball de
recerca em centraré en les quanties fixades pel curs 2014/15, tot i que sóc conscient
que aquestes poden variar l’any vinent. Aquestes quanties són les següents:
a) Quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant: 1.500,00€. Per accedir a
aquesta quantia és necessari realitzar estudis presencials.
b) Quantia fixa lligada a la residència del sol·licitant durant el curs escolar:
1.500,00€. Per tal d’obtenir aquest import s’hauran de realitzar estudis
presencials i s’haurà d’acreditar que existeix la necessitat de residir fora del
domicili familiar a causa de la distància entre el lloc de residència i el centre
d’estudis, la manca de mitjans de transport o l’organització dels horaris lectius.
Si el sol·licitant té algun familiar prop del centre d’estudis no podrà optar a
aquesta beca, ja que aquest lloc de residència serà considerat domicili familiar.
c) Quantia variable: mínim de 60,00€ i màxim de 2.500,00€.
d) Beca de matrícula: consisteix en el pagament total de la matrícula, però
només dels crèdits als quals l’alumne es matricula per primera vegada.
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3.1.1.1. REQUISITS ECONÒMICS
3.1.1.1.1. Llindars de renda

Hi han tres llindars de renda que s’aplicaran a l’hora de concedir les beques:
1. Llindar 1: pertanyen a aquest llindar tots els sol·licitants amb una renda que no
el supera. Podran accedir a totes les quanties existents.

Intervals en euros que varien segons els membres de la familia, als quals pertanyen els
sol·licitants del llindar 1.

2. Llindar 2: pertanyen a aquest llindar tots els sol·licitants amb una renda que supera
el llindar 1, però que és inferior al llindar 2. Podran optar a totes les quanties, excepte
a la quantia lligada a la renda.

Intervals en euros que varien segons els membres de la família, als quals pertanyen els
sol·licitants del llindar 2.
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3. Llindar 3: pertanyen a aquest llindar tots els sol·licitants amb una renda que supera
el llindar 2, però que és inferior al llindar 3. Només podran optar a la beca de matrícula.

Intervals en euros que varien segons els membres de la família, als quals pertanyen els
sol·licitants del llindar 3.

Per calcular la renda familiar que es tindrà en compte per saber si pots aconseguir o
no una beca del MEC, s’hauran de tenir en compte les rendes de tots els membres
computables de la família. La renda del sustentador principal es compta al 100 % i la
renda de la resta de membres (com germans o el propi sol·licitant) es compta al 50 %.
En cas que el sol·licitant sigui independent, la seva renda es compta al 100 %.
Les caselles de la renda que es compten són la número 455 més la 465; una vegada
se sumen les quantitats de totes les rendes a tenir en compte s’obté la renda final.
Al resultat final obtingut s’hauran de fer, si és el cas, algunes deduccions, com ara:
·

500,00€ per cada germà, inclòs el propi sol·licitant, en el cas de ser família
nombrosa de categoria general, i 765,00€ si és família nombrosa de categoria
especial. Si el sol·licitant té una discapacitat del 65 % o superior, la reducció
serà de 2.000,00€.

·

1.811,00€ per cada germà, fill o pel propi sol·licitant que tingui una discapacitat
del 33% o superior, i 2.881,00€ si la discapacitat és del 65% o superior en el
cas dels germans o fills i 4.000,00€ en el cas del sol·licitant.

·

1.176,00€ per cada germà o pel propi sol·licitant que sigui menor de 25 anys i
estigui cursant un grau universitari fora del domicili familiar (sempre que siguin
2 o més els estudiants que resideixen fora a causa dels estudis).

Quant al patrimoni de la família també s’han de tenir en compte dos aspectes:
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1. Propietats de finques urbanes o rurals i terrenys. El valor no podrà superar els
42.900,00€ per persona en el cas de les propietats urbanes ni els 13.130,00€
en el cas de les rurals.
2. Rendiment del capital als comptes corrents, premis, accions en borsa, etc.
Aquesta casella de la renda no podrà superar els 1.700,00€.
En el cas de no superar cap dels límits anteriors, es tindrà en compte el percentatge
que s’obté de cadascú. Si la suma dels dos percentatges supera el 100 % la beca
queda denegada.
3.1.1.1.2. Quantia variable

Una vegada que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha concebut totes les
quanties fixes, destinarà el pressupost restant a la quantia variable, a la qual podran
optar tots els sol·licitants que es troben al llindar 1 i al llindar 2. Aquesta quantia
variable, que és d’un mínim de 60,00€, es distribueix segons la renda familiar i el
rendiment acadèmic del sol·licitant. Per calcular la quantitat d’aquesta beca s’aplicarà
la fórmula següent:

Fórmula que s’aplica per calcular la quantia de la part variable de les beques MEC

On: 1. “Cmin” correspon a la quantitat mínima que pot rebre tothom, que són 60,00€.
2. “Ctotal” fa referència al pressupost inicial. Una part d’aquest pressupost ja haurà
estat repartit amb la quantia fixa. A aquest pressupost inicial li restarem el resultat de
multiplicar “S”, que és el nombre de becaris que tenen quantia fixa, pel “Cmin”.
3. Aquest número variarà entre 0 i 1, depèn de la nota mitjana de l’alumne/a i es
calcula dividint aquesta entre la nota més alta de la seva branca. Després a 1 li restem
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la divisió de la seva renda entre la renda màxima que es pot tenir per accedir a
aquesta beca. Finalment multiplicarem les dues quantitats.
4. Aquesta operació correspon a tots els becaris de la teva branca de l’alumne/a amb
el mateix número de membres familiars (S). Això es calcularà dividint la nota mitjana
de cada becari (S) entre la nota mitjana més elevada. Després a 1 li restarem la divisió
de la renda de cadascun dels becaris i i la renda màxima que hom pot tenir. Finalment
multiplicarem les dues quantitats.
Per acabar haurem de sumar la quantitat 1 i la 2 i multiplicar-ho per la divisió de la
quantitat 3 i la quantitat 4.
I com s’aplica tot això al meu cas? Com que la meva renda familiar és de 14.500,00€
aproximadament i només som tres membres, tenint en compte els paràmetres dels
llindars, jo pertanyo al llindar 2. Això significa que tinc dret a obtenir la beca matrícula,
la quantia fixa lligada a la residència i la quantia variable.
Com ja he dit anteriorment, en el cas d’estudiar a Catalunya ho faria a Barcelona, és a
dir, no seria necessari canviar de domicili familiar. Això significa que els 1.500,00€ de
la quantia fixa lligada a la residència no em corresponen.
A més, com que no som família nombrosa, la meva germana i jo no tenim cap
discapacitat, ella no està estudiant cap grau universitari i el patrimoni familiar no
supera els paràmetres marcats, no tindria dret a cap mena de tipus de deducció.
En definitiva, segons els requisits econòmics, em pagarien la matrícula i una part de la
quantia variable (com a mínim 60,00€). La quantitat exacta d’aquesta última quantia no
es pot calcular actualment, ja que es necessita informació a la qual nosaltres no
podem accedir.
En resum, jo podria aconseguir la beca matrícula pel grau de dret o pel grau de
criminologia a la Universitat Pompeu Fabra per un import de 1.656,63€ (ara bé, a
d’altres universitats catalanes el preu d’aquestes mateixes carreres és més barat).
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MATRÍCULA 1.656,63€ - 1.656,63€ (beca matrícula)= 0,00€

3.1.1.2. REQUISITS ACADÈMICS
Els requisits acadèmics varien segons el curs de la carrera en què ens trobem. Per
accedir a la beca matrícula, els alumnes de primer de carrera (com serà el meu cas
concret) hauran de tenir una nota mitjana de 5,5 i per accedir a la resta de quanties
hauran de tenir una nota mitjana de 6,5. Aquesta nota mitjana depèn un 40 % de les
PAU i un 60 % del batxillerat. Tenint en compte el meu expedient acadèmic fins ara, jo
superaré aquesta nota.
Els alumnes de segon de carrera i d’altres cursos posteriors, per accedir a la beca
matrícula, hauran d’aprovar un 90 % dels crèdits (en el cas dels alumnes de ciències
socials, d’humanitats i d’arts), un 80 % (els alumnes de ciències de la salut) o un 65 %
(els alumnes de ciències, enginyeries i arquitectures).
Per accedir a la resta de quanties hi han dues opcions:

Taula amb les dues possibilitats de requisits que s’han de complir per accedir a totes les quanties
diferents a la

beca matrícula. (Font: http://www.dudasbecasmec.com/2014/08/requisitos-academicos-

becas-mec-2014-2015.html)

Segon els requisits acadèmics pels alumnes del primer curs del grau, jo podria accedir
a totes les quanties.
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3.1.1.3. ELS ÚLTIMS CANVIS DE LES BEQUES MEC

Les beques MEC van ser modificades durant l’estiu del 2013 pel ministre d’educació
del Partit Popular José Ignacio Wert. La veritat és que les reformes que es van dur a
terme en educació (i no només en les beques MEC) estan molt lluny de ser
beneficioses pels estudiants, especialment pels universitaris. Que per què diem això?
Perquè des de llavors s’exigeix una nota mitjana mínima de 5,5 per accedir a la beca,
s’han eliminat beques com la de mobilitat de residència, s’ha de retornar la beca
matrícula si no aproves el 50 % del curs (això no em sembla tan malament, però
potser hom es veu obligat a treballar mentre estudia), han augmentat un 70 % el preu
de les taxes i no es permet el pagament fraccionat de la matrícula. En el Nou Decret
de les beques pel curs 2014-15 (publicat durant l’estiu de l’any 2014), s’indica que la
quantia fixa no pateix cap canvi i s’expliquen els petit canvis que hi hauran a la quantia
variable.
Algunes de les modificacions més rellevants són:
1. Els alumnes universitaris amb matrícula parcial podran optar a la quantia

variable màxima (fins 2.500,00€).
2. L’avançament de la beca que anteriorment podia ser d’un 50 %, ara serà d’un

percentatge inespecífic.
A més a més, el Real Decret “Mare”, sobre el qual es regeixen la resta de Decrets,
també ha estat modificat. Els canvis fets són:
·

Els estrangers residents a Espanya o algun dels seus familiars hauran de
treballar a Espanya per rebre alguna beca, excepte per rebre la beca matrícula.

·

Per referir-se a les quanties de transport i material d’anys anteriors es parlarà
de beca bàsica i quantia variable mínima.

·

Els estudiants de Màster podran rebre beca durant tots els cursos.

·

L’exigència per no retornar la beca, en el cas dels alumnes de ciències i
tecnologia, s’abaixa un 10 %. Això significa que si no aproven el 40 % de les
assignatures hauran de retornar les beques (excepte la de matrícula). En el cas
dels alumnes de ciències socials i humanitats hauran d’aprovar el 50 %.

A tot això cal sumar-hi la reducció del nombre de professorat i el tancament d’algunes
facultats. No és d’estranyar, doncs, que molts estudiants sentin que els estan
desnonant de les aules, tal i com diuen les estudiants de la PAT (Plataforma
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d’Afectades per les Taxes). Aquestes estudiants mostren, al seu manifest 4, el
descontentament que tenen amb el nou sistema de beques, ja
que està provocant que molts joves s’hagin d’hipotecar per
pagar els estudis i fins i tot que hagin de deixar d’estudiar
simplement pel fet de no tenir recursos econòmics.

Logotip de la PAT. Font:
http://afectadasporlastasas.net/

3.1.2. LES BEQUES I AJUDES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Els alumnes universitaris que estudien a Catalunya tenen dret a rebre una beca
d’estudis més, que és la beca Equitat. Aquesta ajuda econòmica redueix el preu dels
crèdits dels estudis universitaris.
3.1.2.1. REQUISITS BÀSICS
Podran accedir a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris totes
aquelles persones que:
·

Es matriculin per primera vegada als crèdits d’un ensenyament universitari
impartit a Catalunya.

·

Es matriculin als estudis esmentats en un centre adscrit la titularitat del qual
correspongui a la Generalitat.

·

Tinguin nacionalitat espanyola o d’un altre país membre de la Unió Europea.
En el cas dels alumnes que no són de Catalunya, hauran de tenir més de 18
anys i residir a la comunitat catalana i en el cas dels alumnes sense
nacionalitat espanyola hauran de demostrar que ells o alguna de les persones
que el sustenten va treballar a Espanya l’any 2013.

4

http://afectadasporlastasas.net/manifiesto/
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3.1.2.2. REQUISITS ECONÒMICS
Per tal de rebre la beca Equitat es farà el càlcul del llindar de renda familiar
computable i de patrimoni per saber a quin tram de renda correspon l’estudiant.
Aquests trams de renda familiar computable són:

Trams de renda familiar computable que es tenen en compte per concedir la beca Equitat.

El percentatge de reducció del preu dels crèdits varia segons els trams de renda:

Tram 0 (beca MECD) / Tram 1 Tram 1

50%

Tram 2

40%

Tram 3

30%

Tram 4

20%

Tram 5

10%

Tram 6

0%

Donat que la meva renda no supera el Tram 0, no tindria dret a la beca Equitat, ja que
això significa que ja m’estic beneficiant de les beques MEC.
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3.2. PREU DE L’HABITATGE I DESPESES DE LA LLAR
La facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra es troba a la Ciutadella. Pel que fa
a l’habitatge i altres despeses de la llar, segons fonts consultades, un pis de lloguer
costa uns 900€ de mitjana (mínim 800,00€). Com que això estaria fora del meu
pressupost, també podria considerar l’opció de compartir pis amb altres estudiants. En
aquesta zona es pot llogar una habitació per un mínim de 300,00€ i hauria de pagar, a
més a més, uns 50,00€ per les despeses d’aigua, electricitat, gas, wifi, etc.
Com que jo visc en un barri de L’Hospitalet de Llobregat ben comunicat i no massa
lluny de la universitat, podria estalviar-me aquesta despesa, ja que la meva intenció és
continuar vivint a casa.

HABITATGE 0,00€

3.3 DESPESES EN TRANSPORT
Per anar fins a la universitat des de casa meva, a Can Vidalet, hauria d’agafar el
metro. La targeta més econòmica és la “T-Jove”5. Aquesta targeta és un títol
personalitzat que permet viatjar de manera il·limitada durant 90 dies consecutius a
partir del primer viatge. Està destinada als joves menors de 25 anys i costa 105,00€.
Com que anualment hauria de comprar tres targetes, el cost total del transport seria de
315,00€.

TRANSPORT 315,00€

5

http://www.tmb.cat/es/sistema-tarifari-integrat/-/ticket/TJove
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3.4. ALTRES DESPESES

Com que els graus de dret i criminologia s’imparteixen pels matins, podria dinar a casa
i no hauria de gastar diners. En el cas d’haver de quedar-me a dinar a la universitat per
fer un treball, assistir a un seminari o anar a estudiar a la biblioteca, hauria de menjar
un menú a la cafeteria, el qual costa uns 8,00€. En alguns llocs, com per exemple a la
cafeteria de l’Hospital del Mar, els estudiants de la UPF, en presentar la targeta
d’estudiant, tenen un descompte: el menú val 6,25€.
Pel que fa a l’oci, sortiria de tant en quant els caps de setmana. Probablement aniria a
sopar i em gastaria uns 10,00€. Després, si anés a prendre una copa gastaria, com a
mínim, 5,00€ més. En el cas d’anar a una discoteca, hauria de pagar també l’entrada
que pot costar 15,00€ aproximadament. I si anés al cinema,
gastaria 9,60€ en l’entrada (qualsevol dia) o 4,60€ de dilluns a dijous (amb la targeta
fidelitat)6. Per tant, puc considerar que gastaria uns 30,00€ aproximadament cada cap
de setmana que sortís.
Considerant que sortís cada cap de setmana (fet poc probable perquè en època
d’exàmens no m’ho podria permetre) i que en tot el curs em quedés a menjar a la
universitat uns 50 dies, el cost total serien uns 1.500,00€.

ÀPATS, OCI I ALTRES DESPESES 1.500,00€

6

Aquests preus només són vàlids pel cinema del CC Splau de Cornellà.
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4. SER CATALÀ I ESTUDIAR A FRANÇA

Quan es parla d’estudiar a l’estranger, no només vol dir viatjar i estudiar lluny de casa;
també s’han de tenir en compte una sèrie d’aspectes molt importants. Primer de tot,
s’ha d’escollir rigorosament el país o la ciutat on es vol anar. En el meu cas, jo
escolliria França, no només perquè actualment és un dels països més freqüentats pels
universitaris, sinó també perquè des de fa molts anys França té una bona política per
acollir estudiants estrangers. A més a més, les universitats franceses són conegudes
pel seu bon nivell educatiu i per la seva àmplia varietat de modalitats, cursos i horaris.
Un altre aspecte positiu d’estudiar a França (o en qualsevol altre país europeu) és que
el sistema educatiu universitari és el mateix per tota la Unió Europea gràcies al
“Procés de Bolonya”7, un conjunt de mesures que adapten i unifiquen el sistema
educatiu universitari de tots els centres europeus i que té els seus orígens a l’any
1988.

Esquema dels estudis universitaris a França adaptats al Procés de Bolonya.
Font: http://www.ambafrance-es.org/El-sistema-universitario-frances

7

P. Chávarri, Inés. ¿Qué es el ‘Plan Bolonia’? El País. 10-09-2010
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4.1. TRÀMITS A REALITZAR

4.1.1. TRIAR UNA CIUTAT
Per estudiar a França, primer de tot hem de saber què i on volem estudiar. Algunes de
les ciutats universitàries franceses millor considerades són: París, Lió, Nantes,
Montpellier i Bordeus entre d’altres.
Buscant informació sobre les diferents ciutats franceses i sabent que Paris és una de
les més cares, jo em decantaria per marxar a Bordeus o a Montpellier. Segons la
comparativa que ha fet Letudiant.fr8:
1. Bordeus: És una metròpoli de 843.425 habitants, dels quals 83.843 són
estudiants (se situa a la cinquena posició del
rànquing general). Aquesta ciutat cada any té més
estudiants universitaris. Entre el curs 2002-2003 i
el 2012-2013 el número d’estudiants ha augmentat
un 15 %. Al rànquing d’estudis i cultura es troba a
la tercera posició i al rànquing de transports està a
la cinquena posició.

2. Montpellier: En aquesta metròpoli hi han 390.962 habitants, dels quals 69.293
són estudiants (això vol dir que de cada sis habitants, un d’ells és estudiant). A
la clasificació general es troba a la segona posició i
en la d’estudis està a la setena. El major
inconvenient d’aquesta ciutat és que els habitatges
són bastant cars (al rànquing d’allotjament se situa
a la posició número 29). Malgrat això, a la
clasificació de feina està a la tercera posició.

8

Bertereau, Virginie; Falta, Pierre; Chatelier Valentin; Chotard, Annabelle; Corti, Samantha. “Palmarès

2014-2015: faites votre classement personnalissé des villes étudiantes.” Letudiant. 09-09-2014
(http://www.letudiant.fr/etudes/etudes---palmares/palmares-des-villes-etudiantes/le-palmares-des-villesetudiantes.html)
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Vist això, a hores d’ara em decantaria per Montpellier, tot i que el preu de l’habitatge
és més car, ja que m’han donat molt bones referències d’aquesta ciutat. Entre els seus
avantatges destaco que està situada en la zona meditarrània i que, per tant, el clima
és molt semblant al de Barcelona. Això vol dir que en aquest aspecte l’adaptació no
serà molt dura. A més, no només hi ha molt bona comunicació a l’interior de la ciutat
sinó que està també molt ben comunicada amb Barcelona com per exemple, amb
l’AVE, la qual cosa em permetria escapar-me algun cap de setmana o algun pont apart
de per vacances.
4.1.2. INSCRIURE’S A LA UNIVERSITAT
Com que som ciutadans de la Unió Europea, no necessitarem visat, però haurem
d’acreditar haver superat el batxillerat. A més a més, juntament amb la sol·licitud
d'inscripció haurem de presentar:
·

Una carta de motivació;

·

una acta de naixement amb la traducció jurada al francès;

·

còpies certificades conformes dels títols obtinguts a Espanya i la seva traducció
jurada

·

i, en cas de ser una inscripció per l'ensenyament secundari, una còpia
certificada de les notes dels dos últims anys.

Per fer la inscripció a una Universitat de l'Espai Econòmic Europeu, s'ha de presentar
directament la inscripció a la universitat i també fer un examen per avaluar el nivell de
comprensió escrita i oral de francès. Com jo l’he estudiat com a segona llengua
estrangera durant la secundària i, a més, tinc el DELF B1 (nivell establert pel Marc
Comú de Referència)9, considero que tinc prou nivell per presentar-me i aprovar
l'examen.
4.1.3. INSCRIURE’S A LA SEGURETAT SOCIAL
Quan ja tenim triada la ciutat on volem estudiar i ens hem matriculat a la universitat
corresponent, haurem de buscar allotjament, però també caldrà inscriure’s a la
Seguretat Social. Aquesta inscripció com estudiant a la Seguretat Social francesa és
9

És una guia per l’ensenyament i aprenentage de les llengües del Consell Europeu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Marc_europeu_com%C3%BA_de_refer%C3%A8ncia_per_a_les_lleng%C3%B
Ces.
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obligatòria si hom està inscrit en un centre d’ensenyament i té entre 16 i 28 anys. Les
condicions d’inscripció varien segons la situació personal de l’estudiant (edat, treball,
professió dels pares, etc.). La inscripció a la Seguretat Social no és obligatòria si hom
té entre 16 i 19 anys i un dels seus pares té un pla específic de treball (militar,
funcionari públic internacional, etc.), si el seu cònjuge no és estudiant, si està
assegurat amb salari permanent o un dels seus pares és agent de la SNCF (Société
Nationale de Chemins de Fer). Quant als estudiants estrangers de fora de l’Espai
Econòmic Europeu i de Suïssa, s’han d’inscriure obligatòriament sense cap excepció.
O sigui, que jo no tindria alternativa.
A continuació s’ha d’escollir una assegurança escolar. La inscripció a la Seguretat
Social es fa, normalment, quan es fa la inscripció al centre d’ensenyament (al juliol), ja
sigui per Internet, amb el formulari d’inscripció o a través d’un formulari titulat
Declaració per al registre d’un estudiant. En aquests formularis s’ha d’indicar el
número de la Seguretat Social. De vegades, al formulari de registre (ja sigui en línia o
en paper), també es demanen altres documents. Amb aquesta inscripció es té dret a
prestacions per malaltia i maternitat. També et pots beneficiar de garanties
complementàries proposades per les mútues d’estudiants. En el cas de tenir fills o
cònjuge, aquests també se’n beneficiarien. Per completar l’assegurança de la salut es
pot adherir algun complement i tenir dret a una cobertura de salut complementària
(ACS) o a una cobertura de salut universal complementària (CMU-C).

4.2. PREU DELS ESTUDIS I AJUDES
Com ja hem dit, el candidat a rebre una beca a França ha de justificar que té el
batxillerat o un altre títol que sigui equivalent. També ha d’estar matriculat en un centre
públic o privat de França i realitzar els estudis superiors a temps complet. No hi ha
dubte que jo compliria aquests requisits. És un bon pas per començar. Ara bé, llegint
les condicions de nacionalitat, veig que ja no podria optar a cap mena d’ajuda. I és que
només podran optar a beca:

·

Els estudiants francesos;

·

els estudiants d’Andorra amb formació francesa;

·

els estudiants estrangers amb nacionalitat d’un dels Estats de la UE, de l’Espai
Econòmic Europeu o de la Confederació de Suïssa que: hagin treballat
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anteriorment a França, tinguin pares o tutors legals que hagin treballat a
França, acreditin estar integrats a la societat francesa (tenir familiars francesos,
haver estudiat anteriorment a França…) o que portin més de 5 anys, sense
interrupció, vivint a França;
·

els estudiants estrangers reconeguts per l’OFPRA (Oficina Francesa de
Protecció dels Refugiats o dels Apàtrides);

·

els estudiants estrangers que portin més de dos anys vivint a França juntament
amb el seu pare, mare o tutor legal.

No obstant això, vist els preus de la matrícula, crec que no hi hauria cap inconvenient
a fer front a aquesta despesa: quant a les universitats públiques, el preu de la
matrícula per estudiar un grau és de 189,10€ (aquesta quantitat pot variar una mica en
funció de prestacions específiques) i a les universitats privades el preu pot oscil·lar
entre els 3.000,00 i els 10.000,00€.
En cas de ser francesa, l’Estat tindria en compte els ingressos tributaris en la renda
familiar i els ingressos rebuts de l’estranger (si n’hi han) de dos anys enrere. Per
exemple: pel curs 2014-15 tindria en compte la renda del 2012.
Per últim, no podrien rebre beca:
·

els funcionaris o treballadors de l’Estat;

·

les persones que estan detingudes, excepte les que gaudeixen d’un règim de
semi-llibertat o les que tenen dret a continuar els estudis superiors;

·

les persones inscrites a l’atur o que reben ajudes en la inserció o en
l’ensenyament;

·

les persones pagades en virtut d'un aprenentatge o de formació professional o
que tenen un contracte amb permisos individuals de formació;

·

els estudiants que realitzen un curs lingüístic en un país estranger;

·

els estudiants originaris d’algunes comunitats d’ultramar amb el suport del
Ministeri d’Ultramar d’acord amb el que disposa el decret nº 88-1012 del 28
d’octubre del 1988 i el decret nº 89-733 de l’11 d’octubre del 1989;

·

les persones que reben una pensió de jubilació.

MATRÍCULA 189,10€
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4.3. PREU DE L’HABITATGE I AJUTS
Per allotjar-se a França com a estudiant, en el cas de no disposar d’una residència
familiar, hi han diverses opcions: la cité universitaire (habitacions i estudis) i la
residénce universitaire. Normalment, a les cités universitaires hi ha servei de vigilància,
sales d’informàtica, sales d’estudi, pàrquing, biblioteca, instal·lacions esportives, etc., i
cada habitació està equipada mínimament. El preu oscil·la entre els 137,20€ (de
l’habitació més simple) fins els 243,40€ (de l’estudi). Aquests preus no tenen en
compte els ajuts disponibles de l’ALS. D’altra banda, les residénces universitaires
consten de petits habitatges moblats i equipats. Poden ser de 18m 2 fins a 40m2 i el
preu varia segons la seva superfície: de 90€ a 138€ (sense tenir en compte les
despeses d’energia ni les deduccions dels ajuts de l’APL).

Una vegada l’estudiant estranger arriba a França és molt important anar al CROUS
(Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) per tramitar el més ràpid
possible la qüestió de l’allotjament, ja que mentre li tramiten la prestació de l’habitatge
s’ha de buscar els seus propis recursos. L’objectiu del CROUS és millorar la qualitat
de vida dels estudiants estant a la seva disposició en els moments claus de la vida
universitària: informació, recepció, orientació, benestar, recerca de feina, activitats
culturals, informació sobre l’allotjament per estudiants universitaris estrangers, etc.
Cal destacar, a més a més, que el Govern francès té una institució anomenada Caisse
d’Allocations Familiales, més coneguda com la CAF, que s’encarrega de donar
subvencions, des de fa 60 anys, a totes aquelles persones que viuen a França. Les
subvencions que donen poden ser: salaris pels aturats, ajudes per anar de vacances,
ajudes per famílies nombroses, subvencions del lloguer mensual de l’allotjament, etc.
Les ajudes pel l’allotjament, no només destinades a estudiants universitaris, poden ser
de dos tipus:
·

L’APL (Aide Personnalissée au Logement).

·

L’ALS (Allocation Logement à caractère Social).
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4.3.1. APL
Aquesta subvenció està destinada a aquelles persones que compleixen uns requisits
determinats i a més viuen a un habitatge “conventionné”, és a dir, hi ha un règim de
lloguer legal pel qual el propietari signa un acord amb l’Estat a canvi d’un benefici i, si
és necessari, d’una ajuda per construir o fer reformes a l’habitatge. A aquests tipus
d’habitatges corresponen les residénces universitaires.

Per poder rebre aquesta ajuda mensual, de màxim 200€, s’ha de residir a França, ser
un llogater o propietari d’un habitatge amb ús residencial exclusiu, ser una persona
gran o tenir alguna discapacitat. Si la persona que ens lloga l’habitatge és un familiar
nostre o de la nostra parella, no ens podrem beneficiar de l’ajuda.
La quantitat que es pot rebre depèn dels recursos que tenen els habitants, si es tenen
menors o persones discapacitades a càrrec, els costos de l’habitatge, l’àrea geogràfica
i la financiació de l’habitatge (en el cas de ser una primera compra).
4.3.2. ALS

Aquesta subvenció de l’Estat està destinada a totes aquelles persones que viuen en
qualsevol habitatge o residència (és a dir, a les cités universitaires), excepte en els
habitatges “conventionnés”, que compleixen unes normes de salubritat: l’habitatge ha
de ser, com a mínim, de 9m2 si viu una sola persona, i de 16m2 si hi viuen dos (en el
cas de més persones s’han d’afegir 9m2 per cadascuna) i ha de tenir aigua potable i
electricitat.
La quantitat màxima que es pot rebre són 200€ i dependrà de la situació familiar, els
recursos disponibles i la quantitat que es paga pel lloguer o pel préstec sol·licitat.
Si anés a França a estudiar, m’agradaria gaudir al màxim de l’ambient estudiantil i
voldria fer una veritable immersió lingüística i cultural en el país. Així doncs, deixaria
de banda l’opció de viure sola en un pis de lloguer. Estudiant les altres alternatives, em
decantaria per residir en una cité universitaire: o bé a l’habitació simple+ (que costa
221,60€ i té cuina i lavabo col·lectius, però el mobiliari és més recent i disposa de
nevera) o bé optaria per un estudi, que costen 243,40€ com a mínim, però estan
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totalment equipats. Com que en principi no puc beneficiar-me de cap dels ajuts del
govern francès, hauria de pagar la quantitat sencera.

HABITATGE 1.994,40€ anuals

4.4. DESPESES EN TRANSPORT

Per tal de poder moure’m per la ciutat hauria d’utilitzar el transport públic. A
Montpellier hi ha un servei de bus, tramvia i de bicis. Aquest últim s’anomena
velomagg’ i és molt semblant al bicing de Barcelona10.

Pels joves hi ha una tarifa anual que costa 196,00€ més 5,00€ per la targeta i permet
fer viatges i·limitats en bus i tramvia i, a més, permet accedir al sistema de bicis.
També hi ha una tarifa mensual que té els mateixos serveis, però costa 28,00€ mes
5,00€ per la targeta. Tenint en compte que hauria de comprar 9 d’aquestes, el preu
s’elevaria fins els 297,00€, de manera que em sortiria més a compte, evidentment, la
tarifa anual.

TRANSPORT 201,00€ anuals

4.5. ALTRES DESPESES

Amb el carnet d’estudiant, que et donen una vegada estàs matriculat a la universitat,
pots gaudir de molts descomptes, com per exemple, als restaurants universitaris, on es
pot dinar i sopar per uns 6€. Per tant, en tot l’any podria gastar uns 1.215,00€ en
menjar de dilluns a divendres i per menjar a casa durant el cap de setmana podria
gastar uns 1.080,00€. Considerant que algun cap de setmana podria sortir a dinar o
sopar fora, podria gastar uns 10,00€ per àpat.

També hi han descomptes al teatre (per 12,00€ es pot gaudir d’una òpera), pel cinema
(8,70€ qualsevol dia de la setmana) i, fins i tot, a les perruqueries.

10

http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=34&thm_id=10#thm339
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Altres despeses del dia a dia són els productes d’higiene, la roba i la factura del telèfon
(aquesta despesa jo no la tindré en compte).
En total, en l’oci i en altres despeses podria gastar uns 170,00€ mensuals.

ÀPATS, OCI I ALTRES DESPESES

1.215,00 + 1.080,00 + 1.530,00= 3.825,00€
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5. ANÀLISI DE LA MEVA SITUACIÓ
5.1. ESTUDIAR A CATALUNYA
Considerant l’opció més habitual, que és quedar-se a estudiar a Espanya, tindria les
despeses següents:
Pel que fa als estudis, el preu de la matrícula és de 1656,63€, però com he pogut
comprovar, l’Estat em concediria la beca matrícula, per tant no em costaria res. A més
m’ingressarien, com a mínim, 60,00€ de la quantia variable.
Com que visc relativament a prop de la facultat i, a més, tinc a la meva disposició
qualsevol tipus de transport públic, em quedaria a viure a la meva vivenda habitual,
per tant no tindria cap despesa extra d’habitatge.
Per utilitzar el transport públic, utilitzaria la “T-Jove”, que costa 315,00€ anuals (pels 9
mesos acadèmics).
En relació als àpats, ja he indicat anteriorment, podria anar a dinar a casa cada dia,
però no rebutjo l’opció de quedar-me algun dia a dinar en la cafeteria de la universitat
un menú d’uns 8,00€ (a vegades costen menys, ja que en alguns llocs fan descompte
amb el carnet d’estudiant).
Per últim, en l’oci podria gastar uns 30,00€ per cap de setmana considerant que puc
sortir a dinar o a sopar per uns 10,00€, que puc sortir a prendre alguna cosa per 5,00€
o bé anar a la discoteca (15,00€) o al cinema (9,60€).
TOTAL ANUAL:

MATRÍCULA

0,00€

HABITATGE

0,00€

TRANSPORT

315,00€
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ÀPATS, OCI I ALTRES DESPESES

1.500,00€

REDUCCIÓ QUANTIA VARIABLE

60,00€ (mínim)

TOTAL ANUAL (9 mesos)

1.755,00€

5.2. ESTUDIAR A FRANÇA
Com ja he dit anteriorment, en el cas de decidir anar-me a estudiar a França ho faria a
la ciutat de Montpellier.
Tenint en compte els diferents requisits per poder obtenir beques pels estudis a
França, jo no podria optar-ne a cap, però sí que podria obtenir alguna de les ajudes
econòmiques per l’allotjament descrites en aquest treball. A més a més, també podria
gaudir dels descomptes que ofereixen pel fet de ser estudiant universitari.
Els costos específics per estudiar a una universitat són d’uns 500,00€. Aquests
inclouen la inscripció a la Seguretat Social, la medicina preventiva, l’assegurança de
l’allotjament i els drets d’inscripció, però no inclouen el preu de la matrícula. La
matrícula per la carrera de dret costa 189,10€.
Pel que fa als costos de vida, per productes d’higiene i roba gastaria uns 100€
mensuals com a molt. Per menjar al restaurant de la residència universitària, gastaria
uns 135,00€ mensuals de dilluns a divendres (tenint en compte que, amb el carnet
d’estudiant, cada àpat costa uns 3,00€ aproximadament i que faria dos àpats diaris a
la residència). A part d’aquests 1.215,00€ anuals, gastaria uns 1.080,00€ anuals en
menjar els caps de setmana. El transport públic costaria menys de 25€ mensuals.
Altres despeses que podria tenir són, per exemple, la factura de telèfon i d’Internet
(uns 25,00€ mensuals). Tot i així, jo aquesta despesa no la comptabilitzaré, ja que
amb el wifi i l’Internet del campus i de la universitat ja seria suficient.
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Per l’oci podria calcular que em gasto uns 70,00€, tenint en compte que puc sortir a
sopar algun cap de setmana i que gastaria uns 10,00€, o bé anar al cinema per 8,70€
(preu especial pels universitaris presentant el carnet d’estudiant)11.
Finalment, l’última despesa que tindria és la de l’habitatge, amb l’electricitat i l’aigua
incloses, que costaria uns 300,00€ mensuals de mitjana, ja que varia segons el tipus
d’allotjament. Ara bé, amb les ajudes de l’Estat francès que paguen fins a la meitat i
amb altres ajudes del 50%, l’allotjament podria costar uns 100,00€ aproximadament.
Segons l’habitatge que he escollit, el cost seria de 221,60€; malauradament, com ja he
indicat anteriorment, jo no podria beneficiar-me de cap d’aquestes reduccions.
TOTAL ANUAL:

MATRÍCULA I ALTRES DESPESES D’ESTUDI 689,10€
HABITATGE

1.994,40€

TRANSPORT

201,00€

ÀPATS, OCI I ALTRES DESPESES

3.825,00€

TOTAL ANUAL (9 mesos)

6.709,5€

11

Preu específic pel cinema Gaumont Pathe, a Montpellier. Aquest preu és vàlid per qualsevol dia de la

setmana. http://www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/cinema-gaumont-montpelliermultiplexe/informations-pratiques.html
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6. CONCLUSIONS
Fixant la vista enrere i llegint una vegada més tot allò que em plantejava a la
introducció, m’he adonat que, d’una banda, les conclusions a les que he arribat són
bastants diferents al plantejament, però d’altra banda hi ha una qüestió que és
irrefutable.
Si observem objectivament totes les dades numèriques recollides a l’últim apartat,
clarament em sortiria més a compte quedar-me a estudiar aquí, a Catalunya. Però per
poder entendre-les totalment, hem de tenir en compte per què algunes de les
despeses d’estudiar a Catalunya són nul·les: les despeses d’habitatge i d’alimentació
no comporten cap cost extra, és a dir, serien les mateixes despeses que ja tinc ara, i la
despesa de matrícula també és nul·la, ja que segons la meva situació acadèmica i
econòmica, l’Estat em concediria la beca matrícula. A més, m’ingressarien 60,00€ com
a mínim per la quantia variable de les beques MEC. Tot això vol dir que si jo visqués
lluny de Barcelona, per exemple a Berga, si que tindria altres despeses d’habitatge i
d’alimentació diària perquè m’hauria d’independitzar i traslladar-me a viure a
Barcelona. Passa el mateix amb el tema de la matrícula: si l’Estat no em concedís la
beca matrícula l’hauria de pagar sencera i és quasi 10 vegades més cara que a
França. En canvi, si marxés a França tindria despeses extra a les quals hauria de fer
front buscant-me una feina i, donada la meva situació, no em pertocaria rebre cap
beca.
Per tant, la qüestió de si és més barat estudiar a França o no, la puc respondre de
dues maneres totalment diferents segons l’enfocament que li doni. Si parlem d’estudiar
i ens referim únicament a la despesa dels estudis, si que és més barat estudiar a
França, ja que la diferència en el preu de la matrícula d’aquí i d’allà és molt
significativa. Però tal i com he explicat al llarg del treball, marxar a l’estranger per
estudiar comporta moltes més despeses que, si es comptabilitzen en conjunt, fan que
el cost de vida sigui bastant més car que si hom roman a Catalunya.
Si ens plantegem la qüestió des del punt de vista de la meva situació, sí que em surt
més barat quedar-me a Barcelona, però com ja he dit, si visqués més lluny i m’hagués
de traslladar seria molt més car perquè tant l’habitatge com el menjar a la universitat
és més car. Ara bé, si jo fos una estudiant francesa que estudiés a França,
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indubtablement em sortiria més a compte quedar-me, ja que només d’entrada, l’Estat
francès concedeix més beques d’estudi que l’espanyol i aquí, a sobre, els ajuts cada
vegada s’estan retallant més. A més a més, no hem d’oblidar que no només la
matrícula és més barata a França sinó que també ho són el transport públic, el
restaurant universitari i, fins i tot, l’habitatge.
Això vol dir que la resposta a la qüestió de per què no és més el jovent que marxa la
trobem en aquestes dades econòmiques i no pas en temes acadèmics com podria ser
que estudiar aquí és més fàcil o que es triga menys temps, ja que el sistema acadèmic
està regularitzat a tota Europa pel Pla Bolonya.
Ara bé, si deixem de banda la qüestió econòmica, l’opció de marxar a estudiar a un
país estranger és infinitament millor que la de quedar-se. En el meu cas, estudiar a
França em permetria créixer com a persona, ja que m’obligaria a independitzar-me i, a
sobre, a fer-lo en un país estranger. Aquesta experiència no només m’ajudaria a
millorar el meu nivell de francès, sinó també a ampliar la meva visió del món, a
conéixer altres persones i altres cultures. Seria un enriquiment personal inigualable.
Així, donat que per qüestions econòmiques és difícil considerar la idea de marxar a
estudiar fora tota la carrera, tal i com hem pogut demostrar i com em va recomanar el
senyor Naro, hi hauria altres alternatives intermèdies, com la possibilitat d’accedir a
una beca Erasmus. Aquesta alternativa em permetria marxar per un període de temps
més reduït, per tant també reduiria les despeses. D’aquesta manera també podria
optar a un ajut estatal, tot i que els recursos destinats a aquestes beques són, a hores
d’ara, irrisoris. Una altra alternativa seria marxar a França per estudiar un màster. Aquí
la diferència del preu de la matrícula és tan gran com la del preu de la matrícula d’un
grau: uns 261,10€ a França, mentre que a Espanya costa uns 3.000,00€ com a mínim.
En definitiva, si ja l’opció de marxar a l’estranger m’havia cridat l’atenció des de feia
molt de temps, més encara quan l’any passat vam abordar aquest tema després de
veure a classe de francès la pel·lícula de Cédric Klapisch L’auberge espagnole (Una
casa de bojos), actualment, veient els resultats obtinguts en realitzar aquest treball
recerca, m’ha quedat molt clar que en començar els meus estudis universitaris miraré
de marxar algun període de temps a França; no només per millorar lingüísticament,
sinó també com a persona.
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informació general i específica sobre el Pla Bolonya i els canvis que comporta en
diferents àmbits.)

http://estudiantesazuqueca.wordpress.com/2013/02/06/modificaciones-en-las-becasde-la-reforma-de-la-educacion/ (Entrada d’un blog d’estudiants espanyols de Castellala Manxa que descriu les reformes d’educació que van haver durant el curs
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http://www.ambafrance-es.org/El-sistema-universitario-frances (Pàgina web oficial de
l’ambaixada de França d’on s’ha extret informació sobre el sistema universitari francès
adaptat al Pla Bolonya.)
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la seva experiència Erasmus a Bordeus.)
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etc.)

http://movilidad.universiablogs.net/2008/03/28/porque-estudiar-con-beca-en-francia-esposible/ (Bloc de la xarxa de cooperació universitària més gran on es dóna informació
general de diferents universitats amb les que treballen.)
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(Article

que
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http://www.campusfrance.org/es/pagina/el-costo-de-los-estudios (Pàgina web oficial de
l’agència francesa que promociona l’educació superior, l’acollida i la mobilitat
internacional, en la qual s’ha consultat el preu de les matrícules a França, tant a les
universitats públiques com a les privades.)

BEQUES D’ESTUDI

Per a Espanya i Catalunya

http://www.dudasbecasmec.com (Weblog on estudiants becats i ex estudiants amb
experiència resolen qualsevol dubte de les beques i donen informació de totes les
beques existents. D’aquí s’ha extret, entre altres, la fórmula de la part variable de les
beques, les quanties de les beques, els requisits, la forma de calcular la quantia de la
beca, els tipus de becaris, etc.)

http://www.gencat.cat/dogc (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del qual s’ha
consultat la resolució del 16 de juliol de 2014 i on s’ha trobat informació sobre el tipus
de beques que concedeix la Generalitat de Catalunya, la quantia d’aquestes, els
requisits per poder optar a elles, etc.)

http://www.boe.es (Butlletí Oficial de l’Estat, del quan s’han consultat dos exemplars: el
publicat el 3 d’agost de 2013 i el publicat el 19 d’agost del 2013. En aquests
documents s’ha trobat informació sobre els tipus de beques, les quanties, els requisits
per optar a elles, els llindars de renda, les maneres de calcular la renda, etc.)

http://www.soyestudiante.es/info/beca/umbrales-rentas-becas-mec-2012-2013/ (Pàgina
web creada per uns quants estudiants amb el propòsit de donar informació sobre
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qualsevol beca o ajuda destinada a tots els tipus d’estudis: universitaris, d’idiomes, etc.
També s’ofereix informació sobre oci i treball. D’aquesta pàgina s’ha extret informació
sobre els requisits econòmics de les beques MEC.)

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/becas/como-son-las-claves-delnuevo-sistema-de-becas-de-wert-19371 (Article escrit per Virtudes Sànchez i publicat
el 28/08/2013 on s’expliquen les característiques bàsiques de les beques MEC).

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/03/andalucia/1399140773_956865.html

(Article

escrit per Concha Caballero i publicat el 03/05/2014 on es parla i es critica el nou
sistema de beques i les reformes que ha fet el ministre Wert.)

http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/cuantia-media-becas-baja-300euros/20140424191500193539.html (Article publicat a Estrella Digital el 24/02/2014
que parla de la baixada de la quantia mitjana de les beques universitàries durant el
curs 2013-2014.)

Per a França

http://www.education.gouv.fr/ (Pàgina web oficial del Ministeri d’Educació nacional, de
l’Ensenyament superior i de l’Investigació on s’han consultat els requisits per rebre una
beca d’ensenyament.)

http://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/estudiar-en-francia3882/financiamiento/#sommaire_7 (Pàgina oficial del Ministeri francès d’Afers Exteriors
i Desenvolupament Internacional on es poden consultar totes les ajudes que ofereix el
govern francès per estudiar a França.)

http://www.campusfrance.org/fr/ (Agència francesa per la promoció dels estudis
superiors, l’acollida i la mobilitat internacional. Es poden consultar tots els tipus de
beques existents segons nacionalitat, l’àrea d’estudis, nivell d’estudis i tipus de beca
desitjat.)
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http://www.france.fr/es/estudiar-en-francia/estudiantes-extranjeros-las-becas-y-losdispositivos-de-ayudas-en-francia.html (Pàgina oficial de França amb informació sobre
les ajudes i beques que dóna l’ambaixada francesa als estudiants estrangers per
estudiar a França.)

http://www.cnous.fr/ (Pàgina web del Centre National des Oeuvres Universitaires et
Scolaires, d’on s’ha extret informació sobre beques d’estudi i beques per l’allotjament
com: quanties, tipus de beques, requisits, etc.; també informació sobre els diferents
tipus d’allotjament destinats als estudiants, ja siguin francesos o estrangers.)
ALLOTJAMENT

Per a Barcelona

http://www.fotocasa.es/ (Pàgina web que permet buscar pisos disponibles en venda,
en lloguer o per compartir a tota Espanya. S’ha consultat concretament el preu del
lloguer d’un pis i d’una habitació a la zona pròxima a la universitat, a la Ciutadella,
Barcelona.)

http://www.nuroa.es/ (Pàgina web que permet buscar pisos disponibles en venda, en
lloguer o per compartir a tota Espanya. S’ha consultat concretament el preu del lloguer
d’un pis i d’una habitació a la zona pròxima a la universitat, a la Ciutadella, Barcelona.)

Per a França

https://www.univ-montp2.fr/vie-des-campus-menu-principal/vie-pratique/logement
(Pàgina web de la universitat de Montpellier d’on s’ha extret informació sobre els tipus
d’allotjament disponibles a la ciutat, els seus preus i les deduccions possibles.)
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http://www.service-public.fr/ (Lloc oficial de l’administració francesa on es tramiten les
ajudes APL i ALS per allotjar-se a França en residències universitaires, cités
universitaires o altres habitatges privats.)

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant (Pàgina web del diari Le Parisien, el qual dedica
tot un apartat als estudiants i dóna informació sobre els allotjaments disponibles,
treballs, oci, etc. Concretament s’ha consultat un article escrit per Paul en data de
11.06.2010 que descriu totes aquelles coses que s’han de tenir en compte abans de
viatjar a França per estudiar. També s’ha fet ús d’un buscador de llocs on allotjar-se a
França tenint en compte unes característiques que es poden predeterminar.)
MOBILITAT I OCI

Per a Barcelona

http://www.tmb.cat/es/sistema-tarifari-integrat/-/ticket/TJove (Pàgina web oficial dels
Transports Metropolitans de Barcelona en què s’han consultat les característiques de
la targeta de metro “T-Jove”).

http://www.elsmillorscines.com/index.php?option=com_content&view=article&id=242&I
temid=590&lang=es#.VFTcQvlwsXg (Pàgina web oficial dels “Cinemes FULL HD” en
què s’han obtingut els preus del cinema del CC SPLAU de Cornellà.)

Per a França

http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=34&thm_id=10#thm339 (Pàgina
web oficial dels transports públics de Montpellier on s’han consultat les tarifes
disponibles pel jovent.)

http://www.isic.org/ (Pàgina web amb informació sobre el carnet internacional que
ofereix descomptes als estudiants universitaris.)
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ALTRES

http://www.datosmacro.com/ (Pàgina web amb dades oficials sobre diferents àmbits
socioeconòmics i de la qual s’han extret les dades sobre la taxa de natalitat i l’index de
fecunditat dels diferents països.)

www.shanghairanking.com (Pàgina web oficial del Rànking Acadèmic de les
Universitats del
Món amb la qual s’ha ampliat la informació obtinguda a l’entrevista realitzada al
professor Gilhem Naro.)
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9. ANNEXOS
9.1. ENQUESTA REALITZADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS
Aquesta

enquesta

sobre

beques d’estudi està

destinada

a

estudiants

universitaris de Catalunya. La seva finalitat és conèixer la realitat dels estudiants
per tal de que m'aporti informació pel meu treball de recerca de batxillerat.
Només trigaràs dos minuts a fer-la. Des d’aquí, moltes gràcies per la teva
col·laboració.
1. Què et sembla el nou sistema de beques MEC 2013-14?
a) Millor que l’anterior.
b) Igual que l’anterior.
c) Pitjor que l’anterior.
2. Havies sol·licitat anteriorment alguna beca?
a) Si.
b) No.
3. L’import d’aquesta/es beca/es s’ajustava a les necessitats?
a) Si.
b) No.
c) NS/NC
4. Has sol·licitat alguna beca aquest any?
a) Si.
b) No.
5. En cas afirmatiu, te l’han concedit?
a) Si.
b) No.
6. En cas que hagis rebut aquest curs, de quin import ha estat?
a) Menys de 300€.
b) Entre 300 i 700€.
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c) Entre 700 i 1000€.
d) Entre 1000 i 1500€.
e) Més de 1500€.
7. L’import d’aquesta/es beca/es s’ajusta a les necessitats actuals?
a) Si.
b) No.
c) NS/NC
8. Comparant l’import de les beques d’aquest any amb les d’altre any, com és
aquest?
a) Igual.
b) Superior.
c) Inferior.
9. Creus que actualment hi han més dificultats per accedir a una beca?
a) Si.
b) No.
10. Vols afegir algun comentari?

Resultats obtinguts (24 respostes):

1. Què et sembla el nou sistema de beques MEC 2013-14?

Millor que l'anterior

3

13%

Igual que l'anterior

9

38%

Pitjor que l'anterior

12

50%

41

2. Havies sol·licitat anteriorment alguna beca?

Si

10

42%

No

14

58%

3. L’import d’aquesta/es beca/ques s’ajustava a les teves necessitats?

Si

3

13%

No

10

42%

NS/NC

4

17%

4. Has sol·licitat alguna beca aquest any?
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Si

15

63%

No

9

38%

5. En cas afirmatiu, te l’han concedit?

Si

10

42%

No

6

25%

Encara no he rebut cap resposta

1

4%

6. En cas que hagis rebut una beca aquest curs, de quin import ha estat?

Menys de 300€

1

4%

Entre 300 i 700€

1

4%

Entre 700 i 1000€

1

4%

Entre 1000 i 1500€

5

21%

Més de 1500€

4

17%
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7. L’import d’aquesta/es beca/ques s’ajusta a les necessitats actuals?

Si

10

42%

No

7

29%

NS/NC

1

4%

8. Comparant l’import de les beques d’aquest any amb les d’altre any, com
és aquest?

Igual

8

33%

Superior

6

25%

Inferior

10

42%

44

9. Creus que actualment hi han més dificultats per accedir a una beca?

Si

20

83%

No

4

17%

10. Voldries fer algun comentari?
·

És injust que per fer una segona carrera paguis un 40% més de matrícula i no
tinguis opció a beca. Ja que la situació laboral és molt complicada, haurien de
donar facilitats per estudiar, en lloc de fer-ho més difícil!

·

Doncs que estic fent aquest formulari a l’agost de 2014 i les beques per aquest
any no surten fins a l'octubre més o menys, així que algunes preguntes no són
bastant encertades.

·

Cada vegada hi ha menys beques i la majoria les donen a persones que
realment no les necessiten.

·

Perdona, però no demano beques.
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9.2. TRANSCRIPCIÓ DE L’ENTREVISTA A GILHEM NARO, PROFESSOR
DE FRANCÈS DE LA FACULTAT DE TRADUCCIÓ DE LA UNIVERSITAT
POMPEU FABRA DE BARCELONA

Bon dia, senyor Naro. Si no li fa res, enregistraré aquesta entrevista per no
perdre cap detall del que m’expliqui. La veritat és que tinc molts dubtes i trobo
que vostè em podrà resoldre sinó tots, la majoria.
1. Tinc entès que vostè és doctor de tercer cicle en lingüística general per la
Universitat Paul Valéry de Montpellier. Imparteix classes de francès a la facultat
de Traducció de la UPF des de l’any 1992 i des de llavors és tutor d’intercanvis.
És conscient dels centenars d’alumnes que han pogut gaudir de beques i ajuts
gràcies a vostè per poder estudiar una temporada a França i que, sense dubte, li
estaran eternament agraïts?
Sí, exactament treballo amb aquesta universitat des del 1985 i vaig començar a
treballar a l’UPF als inicis de la facultat. Al començament de la facultat, hi havien dues
estades a l’estranger possibles: una que era obligatòria i l’altre opcional. Fa uns 20
anys, per l’estada obligatòria hi havien dues possibilitats: una per la primera llengua
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estrangera que es feia a final de curs i l’altre que era per l’idioma prioritari i es feia al
final del segon curs. En una d’aquestes estades es podia accedir a beca Erasmus,
però només pels alumnes que viatjaven a Europa. Els alumnes que viatjaven a Estats
Units, i potser també a Canadà i Alemanya, no podien gaudir de beca, però si de la
possibilitat d’anar una segona vegada a aquest país al final del quart curs. Per tant, sí
sóc conscient que tots els alumnes han pogut gaudir d’alguna beca o ajuda gràcies a
mi indirectament.
2. Com ja sap, estic realitzat un treball de recerca que vindria a ser un estudi
comparatiu sobre el preu dels estudis universitaris a França i a Espanya. A
l’institut alguns professors, entre ells la meva tutora del treball de recerca, ens
animen molt a marxar a estudiar fora sinó tota la carrera almenys una
temporada. Hom pensa que els seus pares mai no es podrien permetre una
despesa com aquesta. Últimament es parla molt de la pujada de taxes a les
universitats espanyoles, i la meva sorpresa va ser quan vaig llegir un article al
diari que deia que estudiar a França és cinc vegades més barat que a Espanya.
Creu vostè que és ben bé així o és potser una exageració?

Si parlem d’un estudiant que necessita pagar un pis a la ciutat de Barcelona,
evidentment sí que és més barat marxar a l’estranger. Però també s’ha de tenir en
compte el país al qual viatjarà i la universitat on estudiarà, perquè la part més cara
d’estudiar a l’estranger és l’allotjament. Llavors l’allotjament a una ciutat petitona (no
en un sentit desqualificatiu) serà sempre més barat. Per exemple, en el cas de
Montpellier, que no és una ciutat molt gran, hi han unes 5 residències universitàries
públiques que tenen una capacitat per 1000 alumnes cadascuna.
El “problema” és que l’allotjament és barat a l’inici, però poc a poc se’n va encarint. Per
això existeix l’ajuda del govern que paga la meitat de l’allotjament. A més a més, hi
han ajudes del 50%, és a dir, la meitat que ha de pagar l’estudiant encara es pot reduir
més i és per això que un pis pot sortir per uns 80€ mensuals amb tot inclòs: aigua,
electricitat, wifi, manteniment del pis, etc…

3- Troba vostè que França és un bon país per cursar un grau universitari? Per
què aconsellaria aquest país?
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Jo diria que sí. Dintre de la comparativa d’universitats feta per l’ARWU (Academic
Ranking of World Universities)12 les universitats europees no anglòfones no surten ben
parades perquè una de les coses principals que es tenen en compte són les classes
cursades en anglès. Aquí i a França hi han classes en anglès, però no tantes com en
altres països europeus. És per això que els països anglòfons surten més ben parats.
Però això és només perquè l’anglès ara és una llengua prioritària?
Perquè és prioritària i perquè és la llengua d’aquesta classificació. Però tot i que les
universitats no anglòfones com Espanya o França no tinguin tan bona reputació
segons aquesta comparativa, sí que tenen un bon nivell comparable amb altres
països, com per exemple Alemanya.
Per estudiar a França també s’ha de tenir en compte que el sistema educatiu és
diferent perquè hi ha un sistemes paral·lels que són les “grandes écoles”. Aquestes
existeixen des de l’época de Napoleó, però plantegen un problema perquè són
diplomes molt reconeguts, però no són diplomes universitaris. Això significa que al final
de la secundària et pots presentar a un concurs molt limitat de places per escoles
especials (per estudis que necessiten un tràmit entre secundària i “grandes écoles”).
En aquestes escoles es fan les classes de preparació, que són dos anys més que la
secundària.
Seria com el batxillerat?
No, són dos anys més que el batxillerat i normalment és bastant elitista. El problema
d’aquestes “grandes écoles” és que com no són diplomes universitaris, a nivell
internacional són una porta tancada per a una certa élite. És a dir, a França és
perfectíssim tenir un d’aquests diplomes, però fora de França s’han de convalidar.
4- Si tan bé estan els estudis en el nostre país veí i tan barats són, per què creu
que no són més els joves que marxen a França a estudiar un grau universitari?
12

El Rànking Acadèmic de les Universitats del Món va ser publicat per primera vegada al juny del 2003

pel Centre de les Universitats de Classe Mundial de l’Escola Superior d’Educació de la Universitat Jiao
Tongde Shangài (Xina) i es publica anualment. Per fer la classificació es tenen en compte 6 elements: el
nombre de professors i alumnes que han guanyat un premi Nobel i medalles Fields, el nombre de
investigadors reconeguts, el nombre d’articles publicats en revistes de Nature i Science, el nombre
d’articles publicats a Science Citation Index - Expanded (SCIE) i Social Sciences Citation Index (SSCI) i el
rendiment per capita respecte a les dimensions d’una institució.
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No, realment sí són molts els que marxen. A Barcelona mateix no ho notem, però en
zones com Girona i Lleida sí que es nota més. L’obstacle que tenim a Catalunya és
l’ensenyament de llengües estrangeres. Fa uns anys, la Generalitat volia entrar a la
Francofonia i un dels punts negatius de la sol·licitud va ser la manca de francès al
sistema educatiu català. I és veritat que és un desastre, però no únicament
l’ensenyament del francès, sinó que això passa amb totes les llengües estrangeres. No
només és molt dolent, sinó que l’ensenyament de la segona llengua estrangera és
gairebé inexistent.
Jo, a més de professor, soc membre de l’APFC i sóc conscient que actualment
s’ensenya millor el francès que l‘anglès. És per això que els professors d’anglès volen
reduir el nombre d’estudiants per així quedar-se amb els millors.
El problema de no estudiar bé la segona llengua estrangera ja no és només que no
pots sortir fora a estudiar, sinó que a més no et serveix per la Selectivitat i no computa
per res.
Sap que jo aquest curs, a 2n de Batxillerat, deixaré d’estudiar anglès i faré
francès com a primera llengua estrangera?
Això és un desastre, i a més si et fixes en altres països, la segona llengua estrangera
és obligatòria i el problema el tenen amb la tercera. Per això, la Generalitat diu que
aquí ja n’hi han dos idiomes i un de ells és estranger. Això no és gens positiu perquè a
Catalunya els nens saben dos idiomes des de ben petitons i en el mateix nivell
pràcticament. Això vol dir que estan preparats per rebre qualsevol altre idioma, però el
sistema educatiu no ho aprofita perquè no interessa.

5. Abans de realitzar aquesta entrevista, vostè m’havia parlat d’unes quantitats
que per un estudiant d’aquí semblen irrisòries: uns 190 euros per a una
matrícula de grau (121 per a un doble grau), 80 euros al mes per la residència
universitària (aigua i llum inclosos, i amb una possibilitat de beques del 50 %) i
menjadors universitaris per uns 3 euros. Impressionant! Diu que els preus han
pujat un 5% i que els estudiants francesos estan disposats a fer vaga per aquest
abús. Quina és la seva opinió sobre la pujada de taxes aquí i a l’altra banda de la
frontera?
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D’entrada, la pujada de taxes no té res a veure aquí i a França. A França el preu d’un
grau universitari és inferior a 200€ anuals. La pujada d’un 5% gairebé no es nota. I allà
no només es queixen, sinó que estan disposats a fer vaga. En canvi, aquí hem vist que
el preu del crèdit ha pujat d’una manera increïble i quasi no podem veure cap reacció
dels estudiants.

Mira, el meu fill començarà ara un màster i el preu total és d’uns 3.000€. Aquesta
quantitat comparada amb 180€ que costa allà un grau… no hi ha comparació. Bé que
és veritat que estic comparant un grau amb un màster, però igualment aquí un grau
costa uns 2.000€ aproximadament.
A sobre allà no només gaudeixen d’ajudes per l’allotjament i de preus reduïts, sinó que
per uns 8€ poden menjar dues vegades als menjadors universitaris. Aquí amb 10€
menges una sola vegada. Totes aquestes coses, a final de mes, es noten.
6. Considera que existeix una relació entre el preu i la qualitat de l’ensenyament?
No. Hi ha una tradició republicana d’ensenyament que té menys de 200 anys, per tant
és bastant nova encara. Abans es deia que per cada escola oberta es tancava una
presó. És exagerat, però no tant. Aquesta frase vol dir que allà realment donen
importància a l’ensenyament i és una prioritat (és per això que els preus són tan
baixos). Llavors hi ha tota una tradició d’ensenyament amb possibilitat de promoció
professional. Això passa a Alemanya, França i altres països, però nosaltres encara no
tenim aquesta visió. A Espanya l’ensenyament està reservat a una certa categoria.
Ara, parlant una mica més de política, veuràs una altra raó per la qual els preus són
més baixos. La finalitat és que un jove de 18 anys surti de casa, perquè si aquest
estudiant viu amb la seva família fins els 30 anys… de natalitat res. Si viu sol a partir
dels 18 és més probable que ajudi a fer créixer la taxa de natalitat. Això explica la
diferència de taxa de natalitat d’Espanya i de França13. Però no pensis que això només

13

La taxa de natalitat del 2013 en Espanya va ser d’un 9,10‰ i l’index de fecunditat va ser d’1,27. En

canvi a França, la taxa de natalitat del mateix any va ser d’un 12,30‰ i l’index de fecunditat va ser de
2,01.
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passa a França, perquè aquesta política també és present en països com Alemanya,
entre d’altres.
7. Ara, si em permet, voldria fer-li algunes preguntes sobre el meu cas concret.
Jo voldria estudiar dret a la UPF, i fins i tot combinar-ho amb els estudis de
criminologia, però veient el que estic veient no descarto marxar a França. Tot i
que vostè no és professor de dret, em recomanaria alguna universitat francesa
on fer aquest grau? Potser marxar a la Sorbonne, a París, no és tan barat…
Clar, a París el preu de l’allotjament puja moltíssim. En aquest sentit, Bordeus té una
zona de residències universitàries molt bona, tant en el centre de la ciutat com a la
perifèria. I ara que em parles d’estudis de criminologia m’enrecordo d’una cosina que
va fer aquests estudis a l’universitat de Bordeus i després va fer una especialització al
Canadà (Ottawa).
8. Com a estudiant espanyola que vol estudiar un grau a França, quin nivell de
francès m’exigiran per començar els meus estudis? S’ha de fer algun examen
abans per avaluar el nivell d’idioma?

Al final de l’entrevista et donaré el correu electrònic d’una treballadora de l’Institut
Francès que et podrà informar molt millor d’això perquè és la seva feina. Però crec que
fa falta un B2 per anar com estudiant d’intercanvi. Com estudiant lliure faria falta un C1
o passar una prova dins de la universitat.

9. Com funciona l’accés a la universitat? Hi ha alguna semblança amb l’accés
d’aquí (selectivitat i notes de tall)? Considera que em resultaria molt complicat
poder accedir-hi?
No, l’accés no té res a veure perquè allà no hi ha números clausus a la majoria
d’universitats. En canvi, el primer curs serveix com a filtre. Aquest primer curs és molt
difícil i té una taxa d’abandonament bastant important. Però la tradició és que a
l’entrada no hi hagi cap barrera.
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10. Quins tràmits hauria de realitzar per poder marxar a França a estudiar?

Aquesta persona de la que t’he parlat anteriorment serà qui et pugui informar sobre
això. I a les pàgines web de les universitats franceses també podràs trobar informació
de la sol·licitud que hauries de fer. En el cas dels alumnes que fan el Batxibac 14 l’accés
és directe, és per això que val la pena fer-ho.
11. Parlem de beques. A quin tipus de beques pot accedir un estudiant espanyol
que vol estudiar a l’estranger? Només a les beques espanyoles o de la
Generalitat? També he sentit parlar de les beques Erasmus, però tinc entès que
no donen molts diners… I es pot accedir a algun tipus de beques a França sent
estranger?
Si vols marxar a fer tota la carrera no et donen res i per marxar un temps determinat hi
ha la beca Erasmus. Però ja se sap que si per estudiar a nivell nacional hi han poques
ajudes… per marxar fora hi hauran menys.
A França, com a estudiant estrangera no et donarien res, però com a estudiat de l’Unió
Europea sí. Mira, et parlaré d’un cas que vam tenir aquí fa uns anys: hi havia una
alumna que no tenia cap nacionalitat europea, només tenia targeta de residència.
Aquesta targeta l’havia de renovar durant la seva estada a França i només per això no
va poder viatjar, ja que havia de cobrir tota la part de l’estada. Però tenint qualsevol
nacionalitat europea tens els mateixos drets que essent francesa.
12. Quant a les residències universitàries, puc accedir a aquesta reducció del 50
% sent estrangera? Quins passos he de seguir per demanar una plaça i poder
gaudir d’aquesta reducció?

Jo no et puc informar bé, però et passaré el correu electrònic d’una treballadora de
Campus France que si et podrà ajudar. Tot i que ara és una mica prematur fer els
tràmits pel curs vinent i ja és massa tard per fer els d’aquest curs que començarà, per
només informar-te és el moment més adient ja que et podran dedicar més temps.

14

El Batxibac és un programa que ofereix una doble titulació batxiller-baccalauréat. El currículum està

format per un terç d’assignatures en francès més literatura i història de França. Per poder estudiar-ho es
requereix un nivell B1 de francès.
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13. Existeix alguna mena de carnet d’estudiant que ofereixi descomptes de
transport, per al cinema, etc.?

Amb el carnet d’estudiant ja et donen tots els descomptes possibles, i a més hi han
targetes internacionals. També hi ha una gran diferència en el preu del transport
públic, allà és més barat.
14. Una vegada acabats els estudis, suposo que amb el Plan Bolonya, no és
difícil convalidar els estudis cursats a França, oi?

No, no és gens difícil, però a Espanya passa una cosa. Aquest és l’únic país que té un
sistema diferent: 4 anys de grau més 1 de màster (a la resta d’Europa són 3 anys de
grau més 2 de màster). Aquesta va ser una elecció espanyola per ser diferent a la
resta. Normalment, fent un grau a qualsevol país del Pla Bolonya, pots fer directament
un màster en un altre país. Però un espanyol estudiant aquí perd un any i un estudiant
estranger que volgués fer un màster aquí també tindria problemes ja que amb els 3
anys de grau només haurà fet 180 crèdits i aquí per fer un màster s’han d’haver fer
240. Ara, Europa obliga a Espanya a fer una adaptació al sistema “3 + 2”, de manera
que d’aquí poc i haurà un canvi. Però tot i que la pressió europea per fer el canvi és
molt forta, la inèrcia del govern espanyol també ho es.
15. Per últim, què m’aconsellaria vostè: estudiar allà tota la carrera o marxar
simplement uns mesos o un curs acadèmic? Per què?
Tot depèn de la teva finalitat. Tota la carrera potser no ho aconsellaria, però fer un curs
sí perquè a l’expedient final dels estudiants surten totes les assignatures cursades a la
universitat d’origen i a més a més un afegit europeu amb les assignatures cursades
fora. Amb un percentatge determinat d’assignatures cursades fora, el teu expedient ja
es pot considerar europeu. Però no és el mateix que fer secundària a un país, grau
universitari en un altre i màster en un diferent, perquè això no és tan positiu.
A més, tenint en compte les quantitats dels dos països que compares al teu treball, el
problema més greu de viatjar seria el preu del viatge. Però en realitat no seria tant un
problema perquè viatjar en avió és més barat que en el tren, i en el cas d’anar-te’n fora
no aniries cada setmana a casa.
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En definitiva, portar una vida d’estudiant tranquil·la (però tampoc monàstica) a França
no seria gens car i l’experiència és molt positiva i recomanable.
Moltíssimes gràcies per la seva amabilitat i per tots els seus consells. Sense
dubte ha estat vostè de gran ajut pel meu treball de recerca i ha fet que encara
tingui més ganes de marxar a estudiar afora en un futur.
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