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Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers
de Barcelona
Barcelona, 28 d’abril de 2015

Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES)
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la
convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento
para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto,
Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
Amb el nou Espai Europeu d’Educació Superior calia aprovar les correspondències
entre els títols anteriors i posteriors a la reforma de Bolonya. Aquesta mancança
neguitejava al col·lectiu infermer i els de més 140 titulacions afectades. També
provocava problemes quan es volia fer valer la seva titulació espanyola en altres
països.
Aquest decret estableix les equivalències entre les titulacions establertes a l’Estat
espanyol després de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior i les 142
titulacions incloses a l’anterior catàleg. Per tant, es tracta d’una situació que no només
afecta als estudis d’Infermeria, sinó que s’està abordant en un context molt més ampli
de les titulacions de l’Estat espanyol.
En el cas del títol de Diplomat Universitari en Infermeria serà adscrit al nivell 2 (Grau)
del MECES. Això implica que no hi haurà distinció entre els dos titulats i facilitarà
l’accés dels Diplomats en programes de Doctorat en igualtat de condicions que els
Graduats.
El procediment definit pel Reial decret implica una valoració a càrrec de l’Agència
Nacional d’Avaluació i Qualitat de l’Acreditació (ANECA) de totes les antigues
titulacions i es preveu un tràmit senzill pel professional que vulgui sol·licitar el certificat
d’acreditació de l’equivalència del seu títol. Fins i tot es podrà fer per via telemàtica.
Ara per ara no és requisit imprescindible disposar d’aquest certificat d’equivalència per
accedir a un lloc de treball o a un programa de màster o de doctorat. Presentant el títol
de Diplomat i la referència de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat és suficient. Però
si estàs interessat/da en obtenir el certificat que ratifiqui l'equiparació del títol, el
podràs obtenir molt properament, en quan els mecanismes del Ministeri estiguin
establerts.
Cal aclarir que, en cap cas s’expedirà el títol de grau, ja que per obtenir-ho serà
necessari superar cursos d’adaptació, sinó que estableix les equivalències.
Algunes de les preguntes que respondrem:
•

Què comporta, quan ho puc necessitar, com he fer per aconseguir
l’equivalència?
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•

Diferència entre l’expedició del títol de Grau, reconeixement de crèdits i
equivalència. Què em permet cada cosa, quan he de tenir en compte la
diferència.

El debat del 3+2 o el 4+1
Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero,
por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
Reial decret aprovat aquest anys pel qual les universitats poden oferir graus de tres
anys més màsters de dos (3+2), juntament amb els actuals de quatre anys de grau
més un de màster. Segons aquest decret, les universitats tindrien la potestat de reduir
la durada d'alguns graus de 4 a 3 anys i d'implantar màsters d'entre 1 i 2 anys. Fins
ara, el model obligatori des de l'entrada en vigor del pla Bolonya eren quatre anys de
grau i almenys un de màster. És a dir, es contraposa el que s'anomena model 3+2 al
model 4+1.
Tot i que el Govern central va avançar que quedaven fora d’aquest sistema les
carreres regulades i que inclouen ciències de la salut seran les comunitats autònomes
les que s'encarreguin de pactar si totes les seves universitats aposten per aquest
model.
El Consell Interuniversitari i el Govern de Catalunya estan treballant per definir en
quins àmbits de coneixement es pot dur a terme aquesta reforma i en quines es
mantindrà l’actual sistema.
El model 3+2 és una llarga reivindicació de les universitats catalanes, perquè es tracta
del model que està implantat a la majoria d'estats europeus tot i que s’han pronunciat
en el sentit que acaben de sortir d'una reforma (el 4+1) i que entrar a una altra no
permet veure si la primera ha funcionat. Tot i així la Generalitat sempre ha defensat la
reforma perquè considera que ajudarà en la internacionalització de les universitats
catalanes.
Però les característiques dels actuals estudis d’Infermeria no fan pensar que es torni al
model 3+2. Per diferents raons. La primera és perquè la nostra titulació habilita per a
l’exercici d’activitats regulades i, en segon lloc, perquè disposem de normativa europea
al respecte.
Algunes de les preguntes que respondrem:
•

Quina és ara mateix la situació. Què diuen des de les universitats i quina és el
posicionament i els plans de futur per a Catalunya.

•

Avantatges d’ambdós models en el cas dels estudis d’Infermeria a Catalunya.
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