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La reforma dels 
plans d'estudis de 
les universitats va 
portar, el 2000, un 
gran debat. Era la 
primera vegada 

que es feia un debat sobre continguts i metodologia alhora, i les discussions van ser 
inacabables. En el debat s'hi barrejava la genuïna precupació per tenir plans d'estudis 
millors que els que hi havia fins aquell moment, i l'interés menys confessable de que els 
diferents departaments i àrees no perdéssin pes en les titulacions que els centres 
oferien. Tan era així que en alguns llocs es va partir de la base de la política de no-
agressió:  "que cada àrea de coneixement imparteixi els mateixos crèdits que ja estava 
impartint, i les assignatures que es denominin com vulguin". 
 
César Coll (1950), psicòleg i deixeble de Piaget, és catedràtic de psicologia evolutiva de 
la Universitat de Barcelona. Ha estat un dels ideòlegs de les reformes del sistema 
universitari, ha estat director general de renovació pedagògica del ministeri d'Educació, 
i des d'allà va dibuixar les línies mestres dels nous plans d'estudis, que van ser molt 
criticats, especialment pels que no volien moure res. Tot el debat fou el preàmbul del 
que vindria quinze anys després amb el pla de Bolonya, tan incomprès i tergiversat per 
part de professors immobilistes i alumnes manipulats. 
 
L'article adjunt, publicat al butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats, pretenia explicar 
les característiques dels nous plans d'estudis, i els problemes de la seva implantació, 
des d'una perspectiva tècnica i amb visió favorable. 
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