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L'any 1987, el Ministeri d'EducaciÓ i Cikncia ordena la lectiva és entre 60 i 90 credits per any. Els cont 
reforma i modernització dels actuals plans d'estudis dels dels plans d'estudis es classifiquen en: 
ensenyaments universitaris amb quatre objectius fona- 
mentals: a) Matkries troncals, d'inclusió obligatbria en tots els 

plans d'estudi que condueixin a un mateix títol 
1) Actualitzar els coneixements que s'imparteixen, oficial, 

incorporant en els curricula universitaris matbries 
com la informatica o els idiomes moderns que han b) matbries obligatbries i optativec es ( re- 

de formar part del bagatge intellectual de tot uni- cionalment per cada universitat, I 

versitari, c) matkries de lliure elecció per l'estudiant entre les 
impartides per la prbpia universitat o per una altra 2) flexibilitzar els ensenyaments de manera que es 
universitat amb qui! s'hagi establert un conveni faci compatible el caracter estatal dels títols que 
oportú. s'imparteixin amb l'autonomia de les universitats, 

de tal manera que els plans d'estudi conduents a El nombre de crBdits de matkries de lliure elecció SC-" 
un mateix títol oficial puguin variar d'una univer- almenys el 10 per cent de la chrega lectiva total del I 
sitat a una altra, d'estudis, cosa aue permet una flexibilitat raonable - A 

confecció del currículum. 
3) adequar els ensenyaments a les actuals demande Les directrius generals pro 

socials, flexibilitzant els plans d'estudi i diversifi nduents al títol de llicenci 
cant el catkleg de títols oficials, i 1 Reial Decret 1413/1990 (BOE del 20 de novembre), 

4) adaptar el sistema d'ensenyament su 
directrius de la Comunitat Europea. 

ingut, nombre de crkdits mínim de cada matkria 
Fins i tot en el cas de les titulaci 
la de llicenciat en Física, la consecució d'aquests objec 
tius requereix l'elaboració de n 
directius generals comun 
dir les normes aplicables a t 
duents a qualsevol títol oficial, 
Decret 1497/1987 (BOE de 14 de desembre de 1987). El 
punts més remarcables d 
són els següents. Es preveu 
de primer cicle (conduents a 
arquitecte tkcnic o enginyer tkcnic) , ensenyaments entals en Física (18) i Termodinbica 
dos cicles sense titulació intermkdia (medicina, od entre parentesis indiquen eis crkdits as 
tologia, ...) i ensenyaments de dos cicles amb titulaci i es consideren els continguts de cada una d'aque 
interrnkdia (conduents a títols de llicenciat; 'arquitec Bries resulta clar que, en algunes d'aquestes el nom- 
enginyer). La durada del primer cicle és de tres o de crkdits assignats és més una cota inferior que 
anys, i la del segon és de dos anys. Com a unitat 
valoració s'adopta el crkdit, 
d'ensenyament tebric, prhctic 

*Francesc Salvat i RO nsideració de les Tkcniques Experi- 
lars a la Facultat de Física, 
mateixa Facultat. Els tres van formar 
regada d'elaborar el nou pla d'e .is. 



I rimentals i, de pasada, donar a les practiques de labo- més aplicats. Aquests 

ratori la importhcia que mereixen. És notable també les materies optatives i obligatbries d'universitat i, en 
l'abskncia de qualsevol referencia a eines informhtiques; bona mesura, estaran condicionats també per les c 
encara que, afortunadament, els continguts de Mktodes racterístiques peculiars, i disponibilitat d'equips exp 
Matematics inclouen el chlcul numkric. rimentals, de cada universitat. 

Les matkries troncals de segon cicle són Elec- 
trodinhmica Clhsica, Física de 1'Estat Sblid, Física 
Estadística, Física Nuclear i de Partícules, Mechnica 
Quhtica, Mechnica Tebrica (totes amb 6 crkdits) i 
Electrbnica (12 crkdits). La inclusió d'aquestes matkries 
mostra una certa voluntat de potenciar la formació 
bhica. Si bé es pot afirmar que el nombre de crkdits 
assignats a la majoria d'aquestes matkries no en permet 
un gran aprofundiment, aixb esta parcialment justificat 
perquk permet l'oferta d'un venta11 raonable de materies 
obligatbries d'universitat i optatives. Aquestes matkries 
són les que faran possible que cada universitat perfili el 
seu pla d'estudis d'acord amb les tendkncies i hmbits de 
recerca dels seus departaments. Les directrius generals 
prbpies semblen deixar una mica de banda els aspectes 

Els esmentats Reials Decrets fixen límits per a la du- 
rada (4 o 5 anys) i la carrega lectiva (més de 300 crkdits 
en total i menys de 90 crkdits per any acadkmic). En el 
document sobre plans d'estudis aprovat pel Consell In- 
teruniversitari de Catalunya el 5 de juny de 1990, aquest 
advoca perquk "la durada i la carrega lectiva siguin les 
mínimes indispensables, per tal d'homologar-se amb els 
sistemes universitaris del nostre entorn polític, social i 
cultural, i per possibilitar l'elaboració per part de les 
universitats d'una oferta d'ensenyament de post-grau 
rica i diversificada en la qual pugui concentrar-se una 
f o r ~ a  docent més Amplia:' Les universitats de Barcelona 
i Autbnoma de Barcelona han respectat aquesta reco- 
manació (4 anys i poc més de 300 credits) en la confecció 
dels seus plans d'estudis de Física. 


