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La visió dominant a l'economia sol estar relacionada 

amb l'escola de pensament neoclàssica. A la literatura 

heterodoxa és habitual trobar les expressions «paradigma 

neoclàssic» o «ortodòxia econòmica» com si es tractés 

d'un tot homogeni (David Dequech, 2008), 1  per bé que 

engloba múltiples enfocaments sorgits durant un llarg 

període de temps —des dels inicis de l'escola marginalista 

el 1870 fins als plantejaments dominants avui dia—,  

els quals parteixen d'una multiplicitat de perspectives  

(Miguel Á. García-Rubio, 2016): la nova síntesi neoclàssica 

o nova síntesi keynesiana; l'economia psicològica, conductual 

o del comportament; el neoinstitucionalisme, etc. Malgrat 

aquesta fragmentació i diversitat, en aquest treball també 

s'empraran aquestes expressions, ja que considerem que els 

pilars i els principis bàsics de la «visió neoclàssica» no han 

canviat substanciosament amb el pas del temps.

A tall de resum sobre aquests pilars, pot afirmar-se que 

el seu domini continua basant-se en els mecanismes 

que les societats contemporànies fan servir per resoldre 

els problemes derivats de l'escassetat relativa. De fet, 

encara avui la definició d'economia més divulgada i 

acceptada de manera general és la que va fer l'any 1932 

l'economista neoclàssic Lionel Robbins, qui l'entenia com 

una ciència que estudia el comportament humà com a 

relació entre els fins determinats i els mitjans escassos 

Quina és la visió dominant  
a l'economia?
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que tenen aplicacions alternatives. En aquest sentit, les 

diverses teories centren l'atenció en els processos de 

mercat com a mecanisme principal per assignar i distribuir 

aquests recursos escassos, i per facilitar l'estabilitat i el 

creixement, alhora que la resta d'institucions socials, 

polítiques i econòmiques es donen per fetes (Harry 

Landreth i David Colander, 2006).

Des d'un punt de vista epistemològic, aquesta visió 

dominant es basa, al seu torn, en un paradigma positivista, 

els supòsits bàsics del qual són: l'existència d'un món real 

extern, objectiu i independent respecte dels individus que 

l'observen; la consideració que el coneixement del món 

pot assolir-se empíricament amb mètodes i procediments 

adequats i sense judicis de valor, i l'afirmació que, en 

conseqüència, el coneixement obtingut és objectiu, 

mesurable i capaç de quantificar els fenòmens observables 

que són susceptibles d'anàlisis matemàtiques i de control 

experimental (Astrid Agenjo, 2019).

Des d'un punt de vista metodològic, s'accepta que es 

pot traslladar el mètode científic clàssic de les ciències 

naturals a les ciències socials i, en concret, a l'economia. 

És per això que, progressivament, les matemàtiques i 

l'estadística han anat guanyant terreny en els programes 

acadèmics de les millors facultats d'Economia i en altres 

disciplines com la sociologia, les ciències polítiques o 

les relacions internacionals. La tecnificació gradual de 

l'economia mainstream —en la qual s'han elevat els 

mètodes quantitatius i la formalització algebraica a una 
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condició de superioritat epistemològica— ha relegat 

l'enfocament qualitatiu a un lloc secundari i ha causat un 

rebuig progressiu de qualsevol tipus d'anàlisi que no adopti 

aquest mètode (ibíd.).

Les crítiques a propòsit d'aquesta visió són nombroses 

i procedeixen de múltiples corrents i enfocaments 

econòmics (vegeu els manuals d'Economistes sense 

Fronteres coordinats per Fernando García-Quero i Alberto 

Ruiz-Villaverde, 2016, així com per Astrid Agenjo, Ricardo 

Molero i Alba Bullejos, 2017). Per exemple, s'argumenta 

que la definició d'economia que va proposar Lionel Robbins 

és una descripció fal·laç (Luis Orduna, 2004) que difumina 

els mateixos contorns de l'objecte de la disciplina, ja que 

la converteix en una mera tècnica o caixa d'eines enclosa 

en un marc conceptual estret, relacionat només amb el que 

succeeix a l'espai mercantil-monetari i a partir del principi 

liberal del laissez-faire.

Així, des del punt de vista heterodox, s'entén que, tot i que 

aquesta visió neoclàssica ha fet una aportació històrica 

i resulta útil en alguns aspectes, hi ha possibilitats 

molt grans de millora, debat i aprenentatge a partir 

d'altres plantejaments i disciplines. En efecte, una de 

les crítiques fonamentals que rep aquesta forma de 

pensament econòmic és que es pressuposa com l'únic 

paradigma rigorós, científic i políticament vàlid, la qual 
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cosa exerceix un «monopoli intel·lectual malsà», tant en 

l'ensenyament, la recerca i l'assessoria política com en el 

debat públic (Rethinking Economics, 2017), que margina i 

exclou la resta de perspectives.

Entre aquests corrents heterodoxos, destaquen el 

postkeynesià, el marxista, l'institucionalista, el feminista 

i l'ecològic, que segueixen estant invisibilitzats tant en 

el currículum de les facultats d'Economia com en les 

revistes d'economia principals. Els assumptes que aquest 

conjunt de corrents posen en relleu varien segons el 

punt de vista, el grau d'abstracció i l'escala temporal de 

referència de cadascun d'ells, i es basen en models teòrics i 

marcs interpretatius diferents en funció dels fets concrets 

que es vulguin explicar:2  per exemple, la generació i el 

repartiment de l'excedent; les variables distributives; les 

estructures de poder econòmic a l'empresa i a cada sector; 

la dinàmica econòmica, o les interconnexions amb altres 

àmbits de la realitat social, com són els ecosistemes, la 

reproducció humana, la psicologia, la politologia, la cultura 

o la ideologia (Alfons Barceló, 2001). 

En particular, el fet que l'alumnat d'economia conegués 

aquests models teòrics i marcs interpretatius alternatius 

aportaria el grau de reflexió i de maduresa imprescindible 

per aproximar-se a la realitat i la complexitat econòmica. 

Això, però, no té res a veure amb què una teoria sigui 

2.  
Per consultar una 
aproximació a aquests 
corrents, vegeu el manual 
d'Economistes sense 
Fronteres coordinat per 
Astrid Agenjo, Ricardo 
Molero i Alba Bullejos 
(2017).
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millor que l'altra, sinó amb la generació del debat necessari 

perquè qualsevol disciplina avanci. Tal com planteja José 

Manuel Naredo (2003: XIV-XIX):

Aquesta adhesió a unes maneres d'interpretar el món contra 

el vent i la marea de la realitat, aquesta obstinació per aplicar 

els mateixos enfocaments a qualsevol camp o problema en 

cerca de proves empíriques sempre triomfants, ens recorda 

més el comportament de l'alquímia que el propi dels cànons 

de la ciència experimental, descrits en tantes ocasions (...). 

Aquesta «opacitat dels sabers» renovada, basada en la 

formalització matemàtica i amanida amb les pinzellades 

canviants de la moda, marca actualment el rànquing de 

prestigi de la professió i fa que l'evolució de la ciència 

econòmica transcorri per camins de vegades tan exòtics 

com aliens al món real; camins que indueixen a pensar en la 

inoperància del saber científic desenvolupat en aquest camp. 

Bé que aquesta inoperància per interpretar i predir la marxa 

dels esdeveniments econòmics del món en què vivim sol anar 

acompanyada de la innocuïtat crítica vers l'statu quo dels 

interessos establerts. Una inoperància del saber que corre 

paral·lela a la seva ritualització, alhora que la seva inutilitat 

per comprendre, corregir i transformar la realitat esdevé el 

revers de la seva utilitat com a apologètica d'un món d'acord 

amb els desitjos dels poders establerts, que pot presentar-se 

així —amb l'aval de la ciència— com el menys dolent i, per 

tant, des d'un punt de vista realista, com el millor dels mons 

possibles.
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Ja el 1969, l'economista postkeynesiana Joan Robinson 

qualificava la situació de l'economia de «descoratjadora»:

Quan jo vaig començar a estudiar economia, als anys vint, 

l'escola neoclàssica continuava sent l'ortodòxia dominant. 

La conec bé; fins i tot vaig escriure un llibre d'aquest estil. 

És un sistema de plantejaments apriorístics. S'escullen 

uns supòsits a partir dels quals es dedueixen conclusions. 

Ningú no procura constatar aquestes conclusions mitjançant 

l'observació del que succeeix en realitat. L'única raó per la 

qual una matèria com aquesta ha prosperat és que, gràcies 

a ella, l'economia va poder anar passant sense contingut 

real. Es tractava de difondre la doctrina del laissez-faire. 

No hi havia ocasió d'oferir assessorament polític, ja que 

els governs no havien de tenir cap política econòmica. N'hi 

havia prou amb permetre la lliure actuació de les forces 

del mercat, evitar la protecció i mantenir un pressupost 

equilibrat. Amb aquestes circumstàncies, la competència ja 

assignaria els recursos perquè se n'obtingués un resultat 

òptim. (...) Els economistes han abdicat i han deixat 

l'explicació [social] a la sociologia i la psicologia. Tanmateix, 

aquestes ciències no poden trobar les respostes per si soles. 

Continua sent necessari comprendre el funcionament del 

sistema econòmic. És una bona oportunitat perquè una 

nova generació d'economistes faci una aportació, important 

i indispensable, a les qüestions crítiques per a les quals 

l'opinió pública conscient exigeix resposta. Els estudiants 

no poden desaprofitar uns anys preciosos aprenent només 

a recitar conjurs. (Joan Robinson, 1969; cit. a Miren 

Etxezarreta, 2004: 24).
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El punt d'inflexió definitiu va ser la dècada dels vuitanta 

del segle XX, quan el sistema econòmic global va iniciar 

un gran procés de liberalització tant dels mercats de béns 

i de treball com del financer amb el suport de polítiques 

econòmiques que necessitaven una justificació intel·lectual 

que les emparés. L'escola de Chicago, bressol de la 

neoclàssica, va oferir aquesta justificació intel·lectual i 

els seus millors estudiants d'economia van assegurar-

se el futur en les empreses de capital de risc i la banca 

d'inversió: es consolidava així el vincle estret entre la 

universitat i el sistema econòmic i financer. De fet,  

els índexs d'universitats afavoreixen amb les qualificacions 

més altes aquelles facultats els programes acadèmics  

de les quals atenen millor les necessitats d'una economia 

hiperglobalitzada i hiperfinanciaritzada (Pol Morillas, 2014).

En les dècades posteriors, el nucli dur de la professió ha 

anat desplaçant-se cap aquest univers cada vegada més 

desconnectat no solament de l'economia anomenada 

real, sinó fins i tot de la mateixa economia abstracta o 

teòrica, i no ha arribat a resoldre els problemes econòmics 

de fons a causa de la dificultat que suposa estudiar 

fenòmens socials eminentment complexos sobre la base 

de resultats predictibles i quantificables des d'un punt de 

vista metodològic. Amb tot, l'economia neoclàssica mostra 

una autoconfiança (i arrogància) absoluta en les seves 

intervencions al món (Marion Fourcade et al., 2015). En 

conseqüència, s'ha convertit en una força transformadora 

poderosa, atès que no solament descriu una realitat externa 

abstracta, sinó que també fa que es materialitzi.
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Els consells i les eines difosos per l'economia neoclàssica 

s'incrusten als processos econòmics de la vida real i 

esdevenen part de l'equip que els actors econòmics i la 

ciutadania fan servir en la seva interacció econòmica 

quotidiana. Més important encara és el fet que aquesta 

visió ha influït àmpliament sobre la conformació del 

sentit comú de la societat gràcies a un discurs legitimador 

ben construït —i finançat— amb idees i significats que 

determinen allò que es bo per a l'economia i, per tant, per 

al conjunt de la població (interpretada, a més, com un tot) 

(Astrid Agenjo, 2019).

Segons Óscar Carpintero (2014: 203), «"l'empresarització" 

progressiva de la universitat (i de la vida social en 

general) no ha ajudat gaire a obrir el pas als enfocaments 

i plantejaments que intenten qüestionar, precisament, les 

debilitats del paradigma econòmic convencional i les raons 

crues del poder econòmic». El mateix sistema d'incentius 

que s'aplica per promoure el professorat universitari 

i donar-li estabilitat ha servit perquè l'enfocament 

convencional desplegui tota la seva influència i arraconi 

i margini les investigacions procedents de plantejaments 

heterodoxos, considerats irrellevants. Fonamentalment, 

el que determina aquests incentius és el nombre 

d'articles publicats a les revistes científiques d'economia 

més prestigioses del món, la gran majoria de les quals 

promulguen un enfocament ortodox de l'economia.

Aquesta realitat imposa restriccions estrictes de 

l'autonomia que qualsevol economista té per decidir 
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l'aproximació que vol donar al seu estudi, cosa que, al seu 

torn, repercuteix en l'empobriment de la disciplina:

Entre altres qüestions, la disminució de les temàtiques 

d'estudi a la majoria de les revistes per tractar temes 

considerats com purament «econòmics» representa la 

primera gran limitació: la ruptura dels vincles estrets 

existents entre aquests assumptes i altres de caràcter 

històric, sociològic o politològic. Encara més, dins 

l'anàlisi de continguts econòmics, moltes vegades 

l'acotació de les preguntes de recerca a qüestions molt 

especialitzades (i matematitzades) acaba donant lloc a una 

aproximació eminentment tècnica, gairebé tecnocràtica, 

a les problemàtiques econòmiques i socials amb què es 

relacionen aquestes preguntes. (Laura de la Villa i Ricardo 

Molero, 2017: 311).

D'acord amb Post Crash UPF (2015), aquesta situació 

pressiona tant el personal docent i investigador com les 

universitats perquè no surtin del marc establert.  

A més a més, el professorat que en el passat equilibrava 

els departaments d'Economia amb més heterogeneïtat 

epistemològica ha estat substituït, amb el pas del temps, 

per joves els quals només se'ls ha educat en el marc 

neoclàssic. La conseqüència directa ha estat no solament la 

falta de voluntat per presentar a l'alumnat altres mètodes o 

escoles de pensament, sinó també la incapacitat per fer-ho 

a causa d'una manca de coneixement.
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Un altre problema més és la manca de perspectiva de 

gènere i el biaix androcèntric de la disciplina. És a dir, el 

protagonista de l'economia no és un ésser humà genèric 

dotat de raó, sinó un subjecte amb unes característiques 

i necessitats molt concretes a qui se li atribueix la 

representació del conjunt de la humanitat. Ens referim al 

«BBHA»: blanc, burgés, home, adult, heterosexual, sense 

cap discapacitat..., el qual, a més de ser el protagonista 

de la generació de coneixement econòmic (subjecte 

epistemològic), s'ha erigit en agent representatiu de les 

teories econòmiques (l'«homo economicus») (Astrid 

Agenjo, 2019).

Efectivament, la infrarepresentació de les dones 

a l'economia es fa evident, per exemple, al cens 

d'investigadores que va elaborar Ideas el 2017: en aquest 

estudi, s'assenyala que a diversos països, com ara els 

Estats Units, el Regne Unit o Austràlia, tan sols hi ha un 

16% de dones economistes, mentre que a Espanya, Itàlia o 

França són el 30%. També cal destacar l'escassa presència 

en el control dels centres de decisió i de les revistes de 

més prestigi a la professió, els quals continuen estant 

masculinitzats de manera majoritària i endogàmica.  

Tot això, malgrat que les dones s'han incorporat en massa a 

les facultats d'Economia, fins al punt d'esdevenir la majoria 

de les persones llicenciades als estats de l'Organització de 

Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE).
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D'altra banda, en les teories econòmiques es manifesten 

les vivències i les necessitats d'un subjecte masculinitzat 

autònom i perfectament racional, que no necessita cures 

ni té cap responsabilitat en aquest sentit, i el qual ha 

esdevingut la mesura de tota l'organització sociocultural 

i político-econòmica (Astrid Agenjo, 2019). És a dir, a 

l'economia, l'esfera social i pública (masculinitzada) 

s'ha anteposat a l'esfera personal i íntima (feminitzada), 

de manera que s'ha construït un món femení domèstic 

en el qual es desenvolupen activitats de reproducció 

privada, com ara l'alimentació, la higiene, el vestit i el 

descans, etc. Aquestes activitats s'han relacionat amb 

un afecte naturalitzat que coincideix amb la visió de la 

dona com a responsable d'un treball desvalorat, invisible 

i «improductiu», en contrast amb el públic masculí 

«productiu» (Marta Soler i David Pérez, 2014, p 29-30). 

En efecte, tal com destaquen Cristina Carrasco i Carme 

Díaz (2017), l'economia neoclàssica es basa en una lògica 

que s'autodefineix com imparcial i neutral, i que construeix 

categories econòmiques considerades objectives, però 

que no atorguen cap valor al treball no remunerat de 

cures, amb la qual cosa l'expulsa del circuit econòmic i, 

consegüentment, de les anàlisis.
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1. Manca d'anàlisi i de qüestionament crític dels 
supòsits i de la metodologia de les teories i dels 
models neoclàssics

Els programes d'estudi de les facultats d'Economia versen 

sobre l'escola neoclàssica; tanmateix, no aborden ni les 

limitacions d'aquests models i teories ni els contextos en 

els quals poden aplicar-se, i han d'aplicar-se, i els que no. 

Per tal d'empoderar l'alumnat, caldria fer aquesta anàlisi 

en profunditat i convidar-los a verificar pels seus propis 

mitjans tant la lògica dels models i de les teories com la 

seva rellevància empírica (Post Crash UPF, 2014-2015). 

Altrament, la docència es concreta de manera aclaparadora 

en l'estadística i els mètodes quantitatius a fi de sostenir 

aquests models, i no explora altres enfocaments 

metodològics com ara la recerca qualitativa o mixta, el 

treball de camp o l'argumentació teòrica.

2. Falta de pluralisme

Les explicacions tampoc no solen acompanyar-se 

d'escoles de pensament alternatives a la neoclàssica que 

puguin complementar les respostes a les problemàtiques 

estudiades. En molts casos, les temptatives d'emprar 

esquemes alternatius o aproximar-se a altres escoles 

Com es manifesta aquesta 
visió dominant en 
l'ensenyament de l'economia?
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per explorar-ne la potencialitat són rebutjades amb una 

barreja d'acritud i menyspreu, i titllades d'endarrerides i 

obsoletes (Miren Etxezarreta, 2004: 12). 

Com es demostrarà al llarg d'aquest treball, en el millor 

dels casos, l'estudi dels corrents heterodoxos es fa 

mitjançant assignatures optatives i projectes d'innovació 

docent (en endavant, PID) o bé amb la introducció 

de certes temàtiques per iniciativa individual del 

professorat, de manera que resulta quelcom esporàdic, 

voluntarista i infravalorat. Tal com planteja Post Crash 

UPF (2014-2015), la falta d'exposició a formes diverses 

de veure la realitat deriva en la creença que la visió 

pròpia és l'única vàlida, correcta o possible —la qual 

cosa desfà qualsevol mena de pensament crític sobre les 

idees presentades— i, fins i tot, en una actitud arrogant, 

que en les últimes dècades ha caracteritzat tot sovint 

l'economia (Marion Fourcade et al., 2015).

3. Desconnexió de la realitat

L'ensenyament actual de l'economia es basa 

fonamentalment en un estudi teòric i no pràctic de la 

realitat econòmica que ens envolta. Sovint, els conceptes 

i els models es transmeten a classe de manera deductiva, 

és a dir, amb uns supòsits i uns axiomes determinats 

a partir dels quals es deriven teories consistents i 

coherents, però sense acompanyar les conclusions 

presentades amb proves empíriques (Post Crash  

UPF, 2014-2015). De fet, amb freqüència excessiva, 

INTRODUCCIÓ



27RECERCA DIAGNÒSTICA SOBRE LA SITUACIÓ DE L'ENSENYAMENT D'ECONOMIA  
AL SISTEMA UNIVERSITARI PÚBLIC ESPANYOL

quan les teories i les proves entren en conflicte a l'aula, 

el que es manté són les teories i el que es descarta 

és l'evidència. L'error, els biaixos, el reconeixement 

de models, l'aprenentatge, la interacció social i el 

context són factors importants d'influència sobre 

el comportament que no es reconeixen en la teoria 

econòmica (Rethinking Economics, 2017). Així mateix, 

es planteja una teoria absolutament desconnectada de 

la natura, les institucions, la política i les desigualtats 

que es generen al sistema econòmic, cosa que, en última 

instància, comporta un ensenyament desconnectat de 

les problemàtiques reals que l'alumnat trobarà fora de 

l'aula.

4. Manca d'anàlisis històrica i ètica

L'economia es planteja com un estudi de valors neutrals 

allunyat de les ideologies, i amb una preocupant falta 

d'èmfasi en les dimensions ètica, filosòfica i política. 

Tanmateix, les i els economistes haurien de ser capaços 

d'involucrar-se de manera significativa amb l'opinió 

pública, per a la qual aquests aspectes no són en absolut 

irrellevants.

Endemés, hi ha una pèrdua flagrant de memòria respecte 

d'altres formes de pensar, cosa que es reflecteix en el 

paper residual d'assignatures com Història del Pensament 

Econòmic, que de vegades fins i tot no hi són, en les quals 

s'esclareixen els orígens de la disciplina i es presenten 

autories alternatives a les de l'escola neoclàssica.
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5. Manca de capacitació crítica

Amb freqüència, l'ensenyament dels graus universitaris 

es planteja a l'efecte d'assolir l'èxit al mercat laboral, la 

qual cosa no hauria de ser incompatible amb la necessitat 

d'empoderar l'alumnat amb capacitats reflexives, 

analítiques i pràctiques. Per damunt de tot, l'economia 

hauria de fer més per encoratjar el pensament crític i no 

premiar la simple memorització de teories i l'aplicació 

pràctica de models. Cal animar l'alumnat perquè compari, 

contrasti i combini teories, i les apliqui críticament 

en estudis en profunditat del món real (Rethinking 

Economics, 2017).

6. Carència de perspectiva de gènere

No solament cal donar més visibilitat a les aportacions 

científiques de les dones economistes al llarg de la història 

del pensament, sinó que la tasca crucial és «introduir 

la perspectiva de gènere a la docència (econòmica) 

universitària, sotmetre a reflexió els conceptes i les anàlisis 

dels corrents dominants, identificar els biaixos de gènere, 

promoure una interpretació més àmplia i completa de la 

realitat, i afavorir la sensibilització i la conscienciació dels 

i de les estudiants. Implica, en essència, una reorganització 

de continguts; una reflexió sobre els conceptes, els models, 

les teories i la perspectiva d'anàlisi, així com la introducció 

de casos nous, exemples pràctics, fonts de referència, etc.» 

(Bartual et al., 2018: 92).

INTRODUCCIÓ
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Hi ha propostes 
alternatives?
Des de la dècada dels noranta del segle xx, diverses veus 

han reclamat més pluralisme tant en l'àmbit de la recerca 

com en el de l'ensenyament de l'economia. El germen va 

sorgir el 1988, quan el diari italià La Repubblica va publicar 

una carta en què un grup divers d'economistes llançava 

un crit d'alarma sobre els perills que afrontava l'estudi de 

l'economia (Antoni Soy, 2016), atès que cada vegada més 

economistes s'estaven oblidant de l'objecte social i dels 

continguts de la disciplina, i se centraven a estudiar uns 

instruments analítics més refinats.

Més tard, el 1992, una sèrie d'economistes de prestigi 

van difondre a l'American Economic Review una crida per a 

un nou esperit de pluralisme a l'economia, que permetés 

les discussions crítiques i els intercanvis tolerants entre 

aproximacions diferents, i que pogués expressar-se en les 

formes del debat científic, en la varietat de contribucions 

publicades a les revistes i, a l'últim, en la formació i 

contractació dels i de les economistes.

A partir de la dècada de 1990, van néixer institucions 

crucials amb aquesta finalitat —vàries d'elles amb 

les seves pròpies revistes—, com ara la International 

Confederation of Associations for Pluralism in Economics, 

Association for Evolutionary Economics, World  

Economics Association, Association for Heterodox 
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Economics, Association for Institutionalist Thought, 

Association for Social Economics, Association pour le 

Développement des Études Keynésiennes, Belgian-Dutch 

Association for Institutional Economics, Conference 

of Socialist Economists, European Association for 

Evolutionary Political Economy, International Association 

for Feminist Economics, World International Confederation 

of Associations For Pluralism in Economics, L'Association 

d'Économie Politique, Progressive Economics Forum, 

Society for the Advancement of Socio-Economics, Society 

for the Development of Austrian Economics, Society 

for Heterodox Economics, Union for Radical Political 

Economics, International Society for Ecological Economics 

(Frederic Lee, 2008; Óscar Carpintero, 2014). 

En el context espanyol, l'Associació d'Economia Crítica 

va aparèixer el 2003 (tot i que les primeres trobades 

van fer-se a la dècada dels vuitanta), així com la seva 

Revista de Economía Crítica. En l'àmbit llatinoamericà, 

destaquen la Societat d'Economia Crítica de l'Argentina i 

l'Uruguai, constituïda formalment el 2013, i les Trobades 

Nacionals sobre Plans d'Estudi que celebren per debatre 

l'organització de l'ensenyament d'economia.

Per la seva banda, l'alumnat d'economia també ha 

criticat àmpliament el monisme metodològic i el mètode 

d'ensenyament ortodox a les facultats de Ciències 

Econòmiques i Empresarials. En aquest sentit, ha reclamat 

més pluralitat als plans d'estudi, una comprensió de 

l'economia més propera a la realitat social, una pedagogia 
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més participativa i un ús més adequat de les matemàtiques; 

demandes, altrament, que s'han intensificat arran de la 

darrera gran crisi econòmica. 

Valgui l'exemple del sorgiment l'any 2000 del Moviment 

d'Estudiants per a una Economia Postautista a França (la 

Sorbona): l'estudiantat de diverses universitats espanyoles 

va subscriure'n les consignes i va iniciar el Moviment 

d'Estudiants per a una Economia Crítica el 2004 (encara 

que a l'Estat espanyol ja hi havia associacions des de 

feia anys, com és el cas, entre altres, de l'associació 

estudiantil Economia Alternativa, formada a la Universitat 

Complutense de Madrid el 1994).

La crisi desencadenada el 2008 va esdevenir un punt 

d'inflexió significatiu i va donar peu a l'aparició de 

grups nous arreu del món que van qüestionar ras i curt 

l'ensenyament de l'economia. Així, el novembre de 

2011, un grup d'estudiants de la Universitat Harvard van 

boicotejar el curs tradicional d'Introducció a l'economia 

que impartia el professor Gregory Mankiw per considerar 

que, sota l'aparença de presentació científica d'aquesta 

branca del saber, les classes eren una mena d'iniciació a 

l'adoctrinament en una ideologia conservadora (Pedro José 

Gómez-Serrano, 2017).

Durant el 2012, el moviment va començar a guanyar 

força gràcies al sorgiment d'una sèrie d'associacions 

estudiantils, entre les quals la Post-Crash Economics 

Society de la Universitat de Manchester i la francesa 
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PEPS-Économie (Pour un Enseignement Pluraliste dans 

le Supérieur en Économie), i les xarxes internacionals 

Rethinking Economics de Tübingen (impulsada per 

estudiants britànics, francesos i alemanys), a més de grups 

nous a tot el món connectats mitjançant la International 

Student Initiative for Pluralism in Economics (ISIPE). 

Actualment, 82 associacions d'estudiants d'economia de 31 

països d'arreu del món conformen la ISIPE. Entre elles, la 

Societat d'Economia Crítica de l'Argentina i l'Uruguai; els 

Estudis Nova Economia, de Xile; Economistes Irracionals 

de la Universitat del Valle, a Colòmbia; el Grup d'Estudiants 

per a l'Ensenyament Plural de l'Economia, de la Universitat 

Nacional Autònoma de Mèxic, i, a Espanya, actualment en 

actiu, el grup Post Crash UPF, l'Associació d'Estudiants 

d'Econòmiques de la Universitat Autònoma de Madrid, els 

Estudiants d'Econòmiques i Empresarials de la Universitat 

de Santiago de Compostel·la o el grup Economia Crítica 

d'Extremadura. Tots aquests grups celebren el Dia de 

l'Acció Global per al Pluralisme en Economia.

El manifest de la ISIPE 2014, titulat Crida internacional 

d'estudiants d'econòmiques a favor d'un ensenyament 

pluralista, és una referència clara per al present estudi. 

En el document, es denuncia la crisi en què és sumit 

l'ensenyament de l'economia a causa de les carències 

preocupants en relació amb la diversitat intel·lectual i el 

pluralisme metodològic-teòric, la interdisciplinarietat, la 

connexió amb la realitat social i les seves problemàtiques 

i reptes actuals, els espais de reflexió sobre qüestions 

INTRODUCCIÓ

http://www.isipe.net/home-es
http://www.isipe.net/home-es
http://www.isipe.net/home-es


33RECERCA DIAGNÒSTICA SOBRE LA SITUACIÓ DE L'ENSENYAMENT D'ECONOMIA  
AL SISTEMA UNIVERSITARI PÚBLIC ESPANYOL

ètiques o l'impacte social de les decisions econòmiques, i 

les oportunitats per debatre i estimular el pensament crític 

de l'alumnat.

Així mateix, al manifest s'assevera que aquesta crisi de 

l'ensenyament de l'economia transcendeix les fronteres 

de la universitat —és a dir, no és només un problema 

institucional— i impacta de manera perniciosa en la 

(in)formació, les percepcions i les mentalitats dels i de 

les professionals en potència de la gestió, l'avaluació 

i la política, entre altres ocupacions, que intervenen 

poderosament en les nostres realitats socioeconòmiques 

i que proposen solucions als nostres problemes. Per tot 

plegat, resulta vital corregir amb urgència aquesta crisi 

gràcies al doble compromís de l'alumnat i del professorat, 

i tornar a situar l'economia al servei de la societat com a 

requisit democràtic indefugible.

Aquest manifest va completar-se el 2017 amb les   

33 tesis per a una reforma de la disciplina de l'economia, 

a les quals s'exposa una crítica detallada del corrent 

principal de la disciplina. Havent rebut el suport 

d'economistes i dirigents de renom, van «clavar-se» 

amb intenció simbòlica a les portes de la London School of 

Economics (Rethinking Economics, 2017).

D'altra banda, els possibles canvis de paradigma i 

d'enfocament a l'acadèmia també impliquen un compromís 

més gran amb la realitat social i els acords internacionals 

per fomentar el desenvolupament sostenible i garantir 

https://www.sinpermiso.info/textos/33-tesis-para-una-reforma-de-la-disciplina-de-la-economia
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els drets humans. En aquest sentit, la declaració  

Transformant el món: l'Agenda 2030 per al Desarrollo 

desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ofereixen 

un marc d'actuació i una guia per «no deixar ningú 

enrere». Representen una crida universal a tots els actors 

socials (multiactor) de tots els àmbits (multiàmbit) per 

adoptar mesures que posin fi als grans problemes mundials 

—entre ells, la pobresa, el canvi climàtic o les desigualtats 

entre les persones i els països—, de manera que tota la 

població pugui gaudir d'una vida pròspera i en pau.

Sens dubte, la universitat és un actor estratègic i un 

espai privilegiat de creació de coneixement i d'innovació 

amb gran potencialitat per contribuir de manera directa 

a l'assoliment dels ODS. A partir d'aquest enfocament, 

doncs, es plantegen una sèrie de qüestions que també 

es tractaran en aquest treball: quines iniciatives hi ha 

actualment que tinguin en compte aquest horitzó?; quines 

són les potencialitats transformadores de transversalitzar 

aquests continguts en diverses assignatures dels graus 

d'Economia?, i quines aliances existeixen dins i fora de la 

universitat per emprendre aquests canvis?

INTRODUCCIÓ
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Objectius
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Els objectius generals d'aquesta recerca es divideixen en 

dues grans línies: una centrada en l'anàlisi i el diagnòstic 

de la situació de l'ensenyament de l'economia a les 

universitats públiques de l'Estat espanyol, i l'altra, basada 

en diverses propostes per adoptar un enfocament plural 

i transversalitzar els continguts, dins del currículum 

educatiu, que apostin per transformar el model econòmic 

des d'una perspectiva feminista, ecològica i de defensa dels 

drets humans, posant atenció especial a l'àmbit local i la 

seva relació amb el global.

A continuació s'exposen els objectius específics (OE) que, a 

més, estructuren el contingut de l'informe:
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OE1

Analitzar l'evolució de l'enfocament dels plans 

d'estudi d'economia a les universitats públiques 

espanyoles.

OE2

Analitzar les percepcions i les demandes del 

professorat i de l'alumnat d'economia, així com 

dels agents de cooperació universitària.

OE3

Identificar propostes formatives i metodològiques 

per tal d'incorporar una visió plural i 

transversalitzar-ne els continguts.





Metodologia
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En aquest estudi, s'ha adoptat un enfocament metodològic 

mixt. Així doncs, s'han aplicat tant mètodes qualitatius 

(recopilació documental i entrevista) com quantitatius 

(enquesta) amb la intenció d'aconseguir una aproximació 

més profunda i complexa de la realitat objecte d'estudi. 

Amb la recopilació documental, es va analitzar l'evolució 

de l'enfocament dels plans d'estudi d'economia a les 

universitats públiques espanyoles. 

D'altra banda, a fi de conèixer les percepcions i les 

demandes del professorat i de l'alumnat universitaris, així 

com dels agents de cooperació universitària, es van fer 

entrevistes semiestructurades i en profunditat, que van 

complementar-se amb una enquesta entre l'estudiantat i 

l'equip docent de l'àmbit universitari d'economia.
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A. Recopilació i anàlisi documental

D'acord amb l'OE1, va analitzar-se la situació de 

l'ensenyament d'economia a les universitats públiques 

espanyoles i se'n va fer un diagnòstic. Per això, es van 

aplegar, seleccionar i examinar les guies docents de 

tres assignatures concretes (Macroeconomia, Història 

Econòmica i Mercat de Treball), a més dels catàlegs 

d'algunes matèries optatives i de certs PID, de 15 

universitats públiques de l'Estat espanyol.

L'anàlisi documental de les guies i dels catàlegs va ser 

doble: d'una banda, individual, és a dir, que es va valorar 

cada document en si mateix i per si mateix; d'altra  

banda, i sobretot, en sentit comparatiu, o sigui, que es van 

identificar les diferències i les similituds entre universitats 

i entre les mateixes assignatures, a més de contrastar-

ne els canvis, les continuïtats i les tendències, a partir de 

dues fites temporals com són l'inici de la crisi econòmica 

de 2008 i la implantació del pla Bolonya (que va començar 

l'any 2007 i va culminar el 2010). Per tant, aquesta anàlisi 

comparativa de les guies docents i l'oferta d'assignatures 

optatives va centrar-se en dos períodes diferenciats, a 

saber: pre-Bolonya/crisi (anterior al curs 2007-2008) i 

post-Bolonya/crisi (d'ençà del curs 2009-2010).

Tècniques de recerca 
social aplicades
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a) Període d'anàlisi

La tria de la crisi econòmica iniciada el 2008 (la «gran 

recessió») i la implantació del pla o Procés de Bolonya 

com a punts d'inflexió socioeconòmica, política i educativa 

resulta molt significativa per analitzar l'evolució recent de 

l'enfocament dels plans d'estudi.

Pel que es refereix a la gran recessió, va desencadenar 

una crisi multidimensional i internacional d'abast 

profund a totes les parcel·les de la vida —inclosa la 

formació—, que, a més a més, va convertir l'economia en 

un tema d'actualitat i de debat quotidià, i va vigoritzar 

o despertar arreu del món protestes ciutadanes contra 

l'austeritat suïcida neoliberal imposada per les institucions 

i els governs, i a favor d'una alternativa d'esquerres, 

feminista, ecològica i de justícia social. Igualment, tal com 

s'assenyala a la introducció, la gran recessió va esdevenir 

un revulsiu per a una sèrie de grups d'estudiants i de 

docents d'economia que reclamen un ensenyament més 

plural i divers.

Quant a la implantació del pla Bolonya (aprovat per reial 

decret el 29 d'octubre de 2007), el procés va implicar la 

reestructuració dels plans d'estudi, de l'oferta de títols 

públics i de la metodologia d'ensenyament-aprenentatge 

i d'avaluació, així com el foment i la internacionalització 

d'un nou alumnat europeu actiu, agent i altament 

competitiu.

No obstant això, aquest pla va topar-se amb una oposició 

contundent als consells i a les assemblees, i entre les 

organitzacions estudiantils i l'estudiantat més crític, que 

METODOLOGIA
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acusaven aquesta reforma de reforçar la mercantilització 

de la universitat i dels seus ensenyaments —per exemple, 

en permetre adaptar l'oferta de graus i màsters a les 

demandes del mercat, i descartar o disminuir les carreres 

i matèries poc rentables—, a més de dificultar l'educació 

universitària pública, sobretot per a les persones 

més vulnerables, amb la intensificació del treball de 

l'alumnat.3 

Per tot plegat, tant la crisi econòmica com el pla  

Bolonya constitueixen fites de rellevància particular 

per avaluar si, a l'abric del seu impacte, l'ensenyament 

universitari ha reforçat els vincles amb la realitat, 

l'actualitat i les problemàtiques socials realment 

existents (o no ho ha fet), o si ha inclòs perspectives 

crítiques alternatives de caràcter feminista, ecològic 

i de defensa dels drets humans (o no ho ha fet) en 

àmbits educatius com són les finances, el sector públic, 

l'empresa o l'economia aplicada.

b) Tria de les universitats

El present diagnòstic se circumscriu al sistema 

universitari públic espanyol. Les universitats van  

triar-se d'acord amb la seva grandària i qualitat. Així, 

d'una banda, es va considerar el nombre d'alumnes 

matriculats i matriculades al curs acadèmic 2018-2019, i 

de l'altra, van comparar-se la classificació que fa  

QS World University Rankings i la que estableix cada any 

El Mundo amb els 50 millors graus d'Espanya: el primer 

rànquing es basa en un criteri ponderat de categories 

com ara la reputació acadèmica, l'ocupabilitat, la 

3.                                       
Quant a l'oposició al pla 
Bolonya, vegeu els articles 
següents: 
«Plan Bolonia: ¿El futuro 
laboral de Europa o la 
universidad en manos de los 
empresarios?» 
(20 minutos, 29/11/08), 
«La descomposición de 
la Universidad» (El País, 
10/11/2008) i  «En el 
corazón de la protesta» 

(El País, 7/12/08).

Carlos Fernández Liria 
reprèn aquesta crítica a   
«La Universidad vaciada» 
(Cuarto Poder, 15/5/20),  
que conserva l'esperit de   
«La trampa del 3+2 y 
del 4+1» (eldiario.es, 
3/3/2015).

https://www.20minutos.es/noticia/432776/0/bolonia/universidad/claves/
https://www.20minutos.es/noticia/432776/0/bolonia/universidad/claves/
https://www.20minutos.es/noticia/432776/0/bolonia/universidad/claves/
https://www.20minutos.es/noticia/432776/0/bolonia/universidad/claves/
https://elpais.com/diario/2008/11/10/opinion/1226271612_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/11/10/opinion/1226271612_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/12/07/domingo/1228625553_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/12/07/domingo/1228625553_850215.html
https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/05/15/la-universidad-vaciada-carlos-fernandez-liria/
https://www.eldiario.es/zonacritica/trampa_6_362273792.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/trampa_6_362273792.html
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ràtio facultat/alumnat, les citacions per facultat i la 

internacionalització; en canvi, el segon es fonamenta en 

qüestionaris a l'alumnat i al professorat sobre el nombre 

d'estudiants, la nota de tall, les places, la proporció 

professorat/alumnat, les despeses per alumne, els recursos 

materials i didàctics disponibles, l'avaluació del pla d'estudi, 

les llengües, els projectes de recerca i alguns criteris de 

l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i  

l'Acreditació (ANECA).

El resultat va permetre escollir 15 universitats públiques 

(5 grans, 5 mitjanes i 5 petites) que imparteixen el grau 

d'Economia i que, en la mesura del possible, figuren als 

índexs de classificació indicats. Els centres en qüestió 

són: la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat 

Autònoma de Barcelona, la Universitat Autònoma de Madrid, 

la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rey Juan Carlos, 

la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea,  

la Universitat Carlos III de Madrid, la Universitat de València 

(Estudi General), la Universitat de Granada, la Universitat 

Pública de Navarra, la Universitat Pablo de Olavide, la 

Universitat de Lleó, la Universitat d'Extremadura i la 

Universitat Rovira i Virgili.

c) Selecció i recopilació de la documentació

Es van aplegar els plans d'estudi dels graus d'Economia de 

les 15 universitats triades durant els dos períodes previstos: en 

total, doncs, es van recopilar 30 guies. D'acord amb l'objecte 

i la finalitat general d'aquest estudi, va optar-se per no 

incloure carreres afins (com ara Empresarials, Administració 

METODOLOGIA
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i Direcció d'Empreses, Finances i Comptabilitat, etc.) 

ni graus dobles. D'altra banda, tal com s'ha esmentat 

anteriorment, es va fer una anàlisi triple: assignatures 

obligatòries, assignatures optatives i PID.

D'entrada, les assignatures concretes que van 

analitzar-se mitjançant les guies docents van ser les de 

Macroeconomia, Història Econòmica i Mercat de Treball 

(aquesta darrera, però, no té una denominació comuna a 

totes les universitats estudiades, sinó que en alguns centres 

rep el nom d'Economia Laboral o Economia del Treball). El 

criteri de selecció responia a l'interès per l'heterogeneïtat, 

és a dir, per l'avaluació d'assignatures de naturalesa 

diversa d'acord amb factors diferents. Entre altres 

qüestions, es van considerar: el curs d'impartició (primers 

o darrers cursos), el caràcter del contingut temàtic 

(teòric o pràctic) i el tipus d'assignatura (obligatòria, 

troncal o optativa). 4 En total, van recopilar-se i  

examinar-se 79 guies docents.

Seguidament, en el marc d'aquest diagnòstic, tant les 

assignatures optatives com els PID s'entenen com afegits 

valuosos al fonament de l'estudi —representat en aquest 

cas per l'anàlisi de les guies docents, així com per la 

informació obtinguda amb entrevistes i enquestes. En 

conseqüència, l'única guia per a la selecció i l'avaluació de 

les matèries optatives i dels PID va ser el valor expressiu 

o explícit dels seus títols o noms, a partir dels quals 

s'ha determinat si transmetien una perspectiva crítica o 

heterodoxa (o no), o si consideraven l'experiència de la 

gran recessió entre els continguts. És a dir, el criteri de 

 4                                           
Les assignatures troncals 
venen determinades pel 
Ministeri d'Educació i són 
comunes a una titulació, 
independentment de 
la facultat en la qual 
s'estudiï. En canvi, cada 
universitat determina les 
assignatures obligatòries 
(que són de compliment 
obligat per a tot l'alumnat 
que cursa el pla d'estudi); 
per tant, poden ser 
diferents segons la facultat 
on s'estudiï. Tant les 
matèries troncals com 
les obligatòries s'han de 
cursar necessàriament, a 
diferència de les optatives, 
les quals cada estudiant 
pot triar.



46

selecció i l'espai d'anàlisi per a les assignatures optatives i 

els PID van limitar-se als títols, tenint en compte, a més, 

una sèrie de paraules o conceptes clau de referència (per 

exemple, feminisme, ecofeminisme, gènere, desenvolupament 

sostenible, economia social i solidària, drets humans, economia 

crítica o innovació, entre d'altres).

Per acabar, els PID examinats en aquest diagnòstic es 

corresponen amb els projectes aprovats a les universitats 

escollides durant l'etapa post-Bolonya/crisi —en gran 

part corresponents al curs 2019-2020— en l'àmbit de 

l'economia i àrees afins (empresa, finances i relacions 

laborals). En total, en aquest diagnòstic s'han identificat 

i analitzat 26 projectes. La recollida de dades i l'accés a 

aquests PID s'ha dut a terme gràcies a la informació que 

els mateixos centres universitaris publiquen a Internet. 

Únicament en casos puntuals ha calgut demanar el catàleg 

dels PID per telèfon o via electrònica als departaments o 

a les universitats corresponents, ja que el material no era 

accessible en línia.

d) Procés d'anàlisi de la documentació

A continuació, es detallen els processos d'anàlisi emprats 

per a cadascuna de les tipologies de documentació 

particulars: guies docents, assignatures optatives i PID.

Guies docents

A fi d'analitzar les guies docents i comparar-les, es 

va elaborar una base de dades i se les va catalogar 

(categorització) d'acord amb els criteris següents:

METODOLOGIA
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•   Grandària de la universitat (gran, mitjana o petita).

• Any/curs.

• Grau o graus en els quals s'imparteix.

• Curs o cursos en els quals s'imparteix.

• Càrrega docent o crèdits ECTS.

•  Tipus d'assignatura (formació bàsica, obligatòria  

o optativa).

•  Sexe del coordinador o coordinadora, o professor  

o professora responsable.

En acabat d'aquesta catalogació inicial, va fer-se una 

anàlisi qualitativa amb perspectiva crítica del contingut 

de cadascuna de les guies docents. Primer, doncs, es van 

identificar una sèrie de paraules o conceptes clau que 

van servir de fita o d'indici d'interès en l'aproximació 

als textos de les guies i en l'anàlisi crítica posterior. 

Aquestes paraules clau van triar-se majoritàriament a 

priori, si bé la llista va ampliar-se una vegada que es va 

fer l'anàlisi inicial de totes les guies. Per tant, es tracta 

d'un catàleg consistent i fiable de termes de referència.

Segon, partint d'aquesta llista sòlida i tancada, es va 

rastrejar si els conceptes constaven a les dimensions 

o als apartats següents de les guies: objectius, 

competències, continguts/temari i bibliografia bàsica/

obligatòria (temàtiques i autoria). Després d'identificar 

els espais de les guies docents en els quals apareixien 

les paraules clau, va avaluar-se els significats amb què 

s'empraven aquells termes. Així, a tall de conclusió 

general sobre cadascuna de les guies docents, l'anàlisi 

crítica havia de respondre a dues preguntes:
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1.  Inclou la guia docent referències a perspectives 

crítiques o heterodoxes de l'economia?

2.  Inclou la guia docent referències a la crisi 

econòmica recent o la gran recessió?

Per acabar, es va analitzar l'evolució de l'ensenyament 

de l'economia i dels plans d'estudi, i si s'han vist 

afectats per la crisi recent. Per a això, es van comparar 

els períodes pre-Bolonya/crisi i post-Bolonya/crisi a 

fi i efecte de detectar canvis significatius tant en els 

criteris de catalogació (grau, curs, departament, tipus 

d'assignatura i categoria professional del professorat) 

com, molt especialment, en el compromís o la manca de 

compromís amb la incorporació al temari de perspectives 

crítiques o alternatives i de l'experiència de la gran 

recessió.

Quan es van haver identificat aquests canvis, van 

avaluar-se per determinar si, d'acord amb l'anàlisi i la 

comparació de les guies docents, la transició del període 

pre-Bolonya/crisi a la postcrisi va suposar un gir cap a 

la incorporació de perspectives econòmiques crítiques o 

alternatives, o si, al contrari, va comportar un retrocés o 

una invisibilització en aquest sentit.

Assignatures optatives

Va avaluar-se una selecció de l'oferta optativa pre- i 

post-Bolonya/crisi tenint en compte si els títols o noms 

incloïen les paraules clau mencionades anteriorment i, per 

tant, si demostraven una possible dimensió crítica.  

METODOLOGIA
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En aquest sentit, es van classificar les matèries en 

diversos blocs temàtics no excloents i va identificar-

se quines de les temàtiques eren les més comunes o 

recurrents entre les universitats, a més de concloure's si 

podien considerar-se potencialment crítiques o no. Més 

tard, es van comparar els blocs temàtics (crítics o no) de 

les etapes pre- i post-Bolonya/crisi per conèixer quins 

s'han reforçat i quins, per contra, s'han vist reduïts amb 

la implantació del pla Bolonya i els efectes de la gran 

recessió.
 

Projectes d'innovació docent 

Al igual de les assignatures optatives, l'anàlisi dels PID va 

centrar-se eminentment en la informació que dona el títol 

dels projectes que inclouen alguna de les paraules clau 

establertes. A això també cal afegir-hi la dada (sempre 

que ha estat disponible) sobre el sexe de la persona 

responsable del projecte.

Primer, doncs, es van catalogar els PID seleccionats del 

període post-Bolonya/crisi en diversos blocs temàtics 

no excloents. Tal com es va fer amb les assignatures 

optatives, es va avaluar quins dels blocs temàtics 

resultaven més habituals o freqüents i si s'aproximaven 

a visions alternatives i crítiques de l'economia o no. 

Segon, es va considerar si els projectes incloïen l'estudi 

de la gran recessió com a element central o no. A l'últim, 

va comparar-se el nombre de projectes encapçalats per 

dones i el de projectes en què un home consta com a 

responsable.
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B. Entrevistes

Amb l'objectiu de conèixer les percepcions i les demandes 

del professorat i de l'alumnat d'economia, així com dels 

agents de cooperació universitària, es van fer 15 entrevistes 

semiestructurades i en profunditat als perfils indicats a la 

taula 1.

 * Els membres de 
les xarxes d'economia 

crítica s'agrupen 
a la categoria de 

professorat; en canvi, 
les persones expertes 

en cooperació 
universitària consten 

al perfil d'agents.

 CATEGORIA*
VINCULACIÓ AMB 
ORGANITZACIONS 

D'ECONOMIA CRÍTICA
SEXE

Docent Sí Home

Docent Sí Home

Docent No Dona

Docent Sí Dona

Xarxes econ. crítica 
(docent) Sí Home

Xarxes econ. crítica 
(docent) Sí Dona

Alumnat grau Sí Home

Alumnat grau Sí Home

Alumnat grau No Dona

Alumnat grau No Home

Alumnat màster  
(entrevista de grup) Sí Dona i home

Professional desenvolupament No Home

Professional desenvolupament No Dona

Professional desenvolupament No Home

Professional desenvolupament No Dona

TAULA 1 
PERfIL DE LES PERSONES ENTREVISTADES
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

METODOLOGIA
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Les persones participants van ser contactades per mitjà 

d'una sèrie d'informants clau; és a dir, va optar-se per un 

mostratge no probabilístic per conveniència. Així doncs, 

junt amb els criteris d'accessibilitat i de disponibilitat, va 

esguardar-se la vinculació del professorat i de l'alumnat 

amb l'economia crítica (o la manca de vinculació). A més, 

es va parar esment a la participació equilibrada d'ambdós 

sexes. 

Les entrevistes es van fer tant en persona com a 

distància i van enregistrar-se amb l'acceptació prèvia i 

expressa dels subjectes, per a la qual cosa va sol·licitar-

se signatura de consentiment informat, de la qual les 

persones entrevistades van rebre una còpia. Així mateix, 

va assegurar-se la confidencialitat i l'anonimat de les 

respostes. Finalment, la duració mitjana aproximada de les 

entrevistes va ser de 45 minuts.

a) Guió de les entrevistes

Van redactar-se tres guions ad hoc d'entrevista, un diferent 

per a cada col·lectiu. El guió era de caràcter flexible i obert, 

com correspon a l'entrevista de tipus semiestructurat.

Pel que fa al professorat, l'objectiu de les entrevistes 

era obtenir informació sobre l'estat de l'ensenyament 

d'economia a la universitat des del punt de vista de la 

pròpia experiència professional. Es va aprofundir, doncs, 

en la percepció sobre la docència impartida, així com en 

les dificultats existents i en les estratègies emprades per 

incorporar a la docència una visió plural o temàtiques 

concretes. També es va prestar atenció als possibles canvis 
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ocorreguts d'ençà de la crisi econòmica i la implantació 

del pla Bolonya. En aquest sentit, van distingir-se els blocs 

temàtics següents:

•  El paper de l'economia crítica en la docència  

de l'economia.

•  L'evolució o la transformació dels plans d'estudi 

arran de la crisi i la gran recessió.

•  Els incentius al professorat perquè introdueixi 

aquests canvis tant en l'àmbit de l'ensenyament com 

en el de la recerca.

•  Les propostes transformadores en diversos camps 

relacionats amb la docència i l'aprenentatge 

d'economia des d'una perspectiva crítica o 

heterodoxa.

Per la seva part, la intenció de les entrevistes individuals i 

de grup a l'alumnat era conèixer l'estat de l'ensenyament 

d'economia des del punt de vista d'un dels grups més 

afectats, juntament amb el professorat. És per això 

que es van analitzar les opinions i percepcions sobre 

l'ensenyament rebut, les competències adquirides i els 

enfocaments i les metodologies que adopta el professorat 

a classe. A banda d'això, es van estudiar les demandes i les 

expectatives de futur de l'alumnat, per a la qual cosa van 

distingir-se els blocs temàtics següents:

METODOLOGIA
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•  Percepció dels enfocaments i dels paradigmes 

formulats a classe.

•  Percepció de la metodologia emprada pel 

professorat.

•  Opinió sobre el paper de l'economia i la relació  

que té amb les ciències socials.

•  Sortides professionals i comprensió dels  

problemes reals. 

•  Demandes i expectatives quant als ensenyaments 

universitaris.

Per fi, respecte als agents i a les agents de cooperació 

universitària, va examinar-se la percepció que tenen sobre 

la missió, els valors i el rol de la universitat a la societat, 

així com el compromís i la contribució pel que respecta al 

compliment de l'Agenda 2030. Per fer-ho, van diferenciar-

se els temes següents:

•  La concepció de l'economia que es fa servir a les 

institucions en què treballen.

•  Els efectes de la crisi sobre el canvi en els conceptes i 

les teories que es fan servir.

•  El paper de les perspectives feministes, ecològiques i 

de defensa dels drets humans.

•  El rol de la universitat per afrontar els reptes del 

desenvolupament i la seva aportació als ODS i 

l'Agenda 2030.

•  Mapatge d'experiències.
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b) Anàlisi de les entrevistes

Després de fer les entrevistes i enregistrar-les en format 

digital, es van transcriure literalment del tot. L'examen 

posterior va basar-se en l'enfocament de l'anàlisi 

sociològic del sistema de discursos, que preveu el «corpus 

textual» (en aquest cas, el conjunt d'entrevistes) com la 

«unitat d'anàlisi» prioritària (Conde, 2009, p. 29, 104). 

Malgrat que la finalitat de les entrevistes era la mateixa 

per a tots tres col·lectius —l'estudi de l'estat de 

l'ensenyament d'economia a la universitat—, la posició 

diferenciada dels subjectes a la realitat ha donat peu al fet 

que les experiències i, consegüentment, les percepcions 

en aquest sentit siguin diferents. Per tant, s'ha obtingut 

una aproximació al fenomen estudiat més complexa, que 

comprèn diversos punts de vista. 

Així doncs, després d'una primera lectura global i 

aproximativa als significats dominants en el conjunt de 

les entrevistes, es van codificar els resultats obtinguts. 

Aquestes dades van analitzar-se d'acord amb tres 

dimensions clau: les posicions discursives (qui parla i des 

d'on), els espais semàntics (de què es parla i com) i les 

configuracions narratives (què es vol dir o quins sentits  

es confereix a allò que es diu).

METODOLOGIA
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C. Enquesta 

De manera complementària a les entrevistes, es va 

fer una enquesta, l'objectiu de la qual era analitzar 

l'estat de l'ensenyament d'economia. Així, en acabat de 

l'aproximació i l'exploració de l'objecte d'estudi —gràcies 

a les experiències i les percepcions del professorat, de 

l'alumnat i dels agents de cooperació—, es va aplicar 

un mètode quantitatiu que va permetre determinar la 

magnitud de tal fenomen.

En aquest sentit, van elaborar-se dos models ad hoc de 

qüestionari, l'estil i el contingut dels quals van adaptar-

se al professorat i a l'alumnat, d'acord amb els resultats 

de les entrevistes. El qüestionari, que es responia a 

través d'una plataforma digital, va enviar-se per correu 

electrònic, xarxes socials i WhatsApp. La participació 

es va sol·licitar per mitjà d'una carta de presentació, en 

la qual s'explicaven els objectius de l'estudi i s'incloïa 

l'enllaç d'accés a l'enquesta. Així mateix, es garantia la 

confidencialitat i l'anonimat de les respostes. Finalment, 

els resultats van analitzar-se amb l'ajut del programa 

informàtic SPSS (versió 26) i van fer-se una sèrie d'anàlisis 

estadístiques descriptives.  
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a) Mostra

L'enquesta va dirigir-se al professorat i a l'alumnat 

d'estudis d'economia de les universitats públiques 

espanyoles. La mostra de les persones que van respondre 

no és aleatòria: en total, van obtenir-se 86 respostes 

del grup del professorat i 116 del de l'alumnat. La taxa 

de resposta és baixa, per la qual cosa els resultats han 

d'interpretar-se amb cautela i no és possible inferir-los a 

les poblacions objecte d'estudi. En qualsevol cas, serveixen 

com a evidència innovadora, rellevant i d'interès, la qual 

complementa els discursos de les entrevistes. Tot seguit, 

s'exposen les característiques sociodemogràfiques de la 

mostra del professorat i de l'alumnat.

METODOLOGIA
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Característiques sociodemogràfiques del professorat 

enquestat

La mostra del professorat enquestat està formada per 

86 persones (taula 2). Amb referència al sexe, els homes 

dominen la mostra, ja que representen el 65,1% de les 

persones participants, en comparació amb el 34,9% de 

SEXE

HOME DONA TOTAL

TOTAL 56 30 86

% 65,1% 34,9% 100%

Mitjana d'edat 48,63 47,83 48,35

TRAMS D'EDAT

<40 anys

10 6 16

17,9% 20% 18,6%

40-49 anys

25 9 34

44,6% 30% 39,5%

50-59 anys

12 12 24

21,4% 40% 27,9%

>60 anys

9 3 12

16,1% 10% 14%

TAULA 2 
DISTRIBUCIÓ DEL PROfESSORAT ENqUESTAT  
PER SEXE I TRAM D'EDAT
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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dones. Quant a la mitjana d'edat del grup, és de 48,35 anys 

(43,63 en el cas dels homes i 47,83 entre les dones). La 

concentració més alta es produeix en el tram que va dels 

40 anys als 49, amb un 39,5%. Això no obstant, encara 

que el percentatge més elevat d'homes (concretament, el 

44,6%) sí que s'ubica en aquest tram d'edat, el 40% de les 

dones que van participar es concentra en el tram dels 50 

anys als 59.

En relació amb les universitats d'adscripció del professorat 

(gràfic 1), els centres que concentren el percentatge més 

gran de participants són, en aquest ordre: la Universitat 

Complutense de Madrid (UCM) (31,4%), la Universitat 

Autònoma de Madrid (UAM) (18,6%) i, en menor 

proporció, la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) 

(9,3%). La resta de docents es distribueixen entre 18 

centres universitaris diferents, cap dels quals no acumula 

més de 5 participants. 

Quant al sexe, en tots dos casos la participació més gran 

es produeix a la UCM (32,1% d'homes i 30% de dones), 

seguida de la UAM (19,6% d'homes i 16,7% de dones). Tot 

i això, s'observa una diferència pel que fa al tercer centre 

amb una distribució més elevada: en el cas de les dones 

és la UPO (16,7%), mentre que, en el dels homes, és la 

Universitat d'Extremadura (UNEX) (7,1%).

METODOLOGIA
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GRÀFIC 1

DISTRIBUCIÓ DEL PROfESSORAT ENqUESTAT  
PER SEXE I UNIVERSITAT DE PERTINENÇA
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

 % TOTAL% HOMES  % DONES

UAM

UCM

UAH

AUL

UNICAN

UCLM

UNEX

UGR

UNILEON

UNIOVI

US

UVA

UNIZAR

UPO

UVIGO

UPV

UPNA

UNED

URV

20%10% 30%

UV

ALTRA

40%
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Característiques sociodemogràfiques de l'alumnat enquestat

La mostra de l'alumnat que va respondre l'enquesta 

comprèn 116 persones (taula 3). La participació és molt 

equilibrada, tant en termes de sexe com pel que es refereix 

a l'edat: del total d'alumnes, 60 s'identifiquen com a dones 

i 56 com a homes. D'altra banda, la mitjana d'edat dels 

subjectes enquestats és de 20,73 anys (21,2 en el cas dels 

homes i 20,3 entre les dones). En efecte, tots dos sexes es 

concentren majoritàriament en el tram d'edat que va dels 20 

anys als 24, amb percentatges molt semblants (el 60% de 

les dones i el 62,5% dels homes).

SEXE

HOME DONA TOTAL

TOTAL 56 60 116

% 48,3% 51,7% 100%

Mitjana d'edat 21,2 20,3 20,73

TRAMS D'EDAT

<20 anys
18 22 40

32,1% 36,7% 34,5%

20 - 24 anys
35 36 71

62,5% 60% 61,2%

>24 anys
3 2 5

5,4% 3,3% 4,3%

TAULA 3. 
DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT ENqUESTAT  
PER SEXE I TRAM D'EDAT
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Pel que respecta a les carreres universitàries de l'alumnat 

(taula 4), el 68,1% pertany al grau d'Economia, formació en 

la qual el percentatge d'homes (78,6%) supera al de dones 

(58,3%) en més de 20 punts percentuals. Actualment, el 

31,9% restant de l'alumnat cursa graus dobles en Economia i 

altres disciplines afins; el percentatge de dones matriculades 

en aquesta mena de formació duplica el dels homes (41,7% i 

21,4%, respectivament).

TAULA 4. 
DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT ENqUESTAT PER SEXE, 
CARRERA I CURS ACADèMIC
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

SEXE

HOME DONA TOTAL

CARRERA UNIVERSITÀRIA

Graus en Economia
44 35 79

78,6% 58,3% 68,1%

Graus dobles
12 25 37

21,4% 41,7% 31,9%

CURS ACADèMIC

1.r
3 7 10

5,4% 11,7% 8,6%

2.n
20 25 45

35,7% 41,7% 38,8%

3.r
15 17 32

26,8% 28,3% 27,6%

4.t
16 8 24

28,6% 13,3% 20,7%

Un altre curs
2 3 5

3,6% 5% 4,3%
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Amb referència als cursos acadèmics, el retrat de l'alumnat 

enquestat és bastant equitatiu: el 47,4% és matriculat als 

dos primers anys del grau (1r i 2n), mentre que el 48,2% 

és als dos últims cursos (3r i 4t). 5  Val a dir, però, que el 

38,8% de l'alumnat pertany al 2n curs, seguit pel 27,6% 

del 3r curs i el 20,7% del 4t curs. A propòsit de les diferèn-

cies de gènere, els cursos en els quals es concentra la major 

part de participants (2n i 3r) són precisament els que tenen 

xifres més similars de dones i homes. Per contra, en els 

extrems formatius dels graus (a saber, al primer i al darrer 

curs), aquesta paritat es trenca: mentre que el percentat-

ge de dones de 1r curs és més del doble que el dels seus 

companys (11,7% i 5,4% respectivament), el percentatge 

d'homes matriculats a 4t duplica el de les dones (28,6% i 

13,3% respectivament).

Finalment, en relació amb les universitats en les quals 

estava matriculat l'alumnat quan va respondre el 

qüestionari, s'observa que el 62,1% es concentrava en tres 

centres: el 22,4% a la Universitat de Màlaga (UMA), el 

21,6% a la Universitat de Cantàbria (UNICAN) i el 18,1% a 

la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La majoria de les dones 

són a la UMA (30%), mentre que els homes procedeixen en 

major proporció de la UPF (21,4%).

5. 
El percentatge restant 

comprèn un nombre molt 
reduït de participants 

que diuen pertànyer a un 
«altre curs» diferent dels 

estipulats formalment a la 
formació anual del grau, 

per la qual cosa entenem 
que es tracta d'alumnes 

que cursen un grau doble 
o que han reestructurat 

el repartiment de crèdits 
per adaptar-lo a les seves 
condicions de vida i feina.

METODOLOGIA
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GRÀFIC 2

DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT ENqUESTAT  
PER SEXE I UNIVERSITAT DE PERTINENÇA
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Anàlisi 
dels plans 
d'estudi
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A. Valor relatiu als plans docents

a) Macroeconomia

De les assignatures examinades, Macroeconomia 

(Introducció a l'Economia o Macroeconomia I) és la més 

sòlida i uniforme des d'un punt de vista formal, ja que s'ha 

impartit a totes les universitats escollides tant abans com 

després de les fites analítiques del pla Bolonya i la gran 

recessió.

Així, durant l'etapa pre-Bolonya/crisi, a tots els centres 

tenia una càrrega mínima de 6 crèdits (i màxima de 

12 a la Universitat Pablo de Olavide i la Universitat 

d'Extremadura) i era una assignatura troncal (llevat 

de la Universitat del País Basc, on era obligatòria). 

Majoritàriament, s'impartia al segon any de la carrera 

(amb la notable excepció de la Universitat Pompeu Fabra, 

on s'impartia al quart curs). 

D'ençà de la implantació del pla Bolonya i l'inici de la gran 

recessió, sembla que pateix un procés d'estandardització 

formal comú a totes les universitats estudiades: la càrrega 

de crèdits es convé en 6 (tret de la Universitat Rey Juan 

Carlos, on en compta 4,5), s'imparteix durant els dos 

primers anys del grau (primer cicle) i es considera una 

matèria obligatòria o bàsica.

Guies docents:  
assignatures obligatòries
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TAULA 5 
EVOLUCIÓ DELS CRèDITS I DEL TIPUS D'ASSIGNATURA  
DE MACROECONOMIA
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

UNIVERSITAT CRèDITS CURS TIPUS D'ASSIGNATURA

PRE POST PRE POST PRE POST

Granada 6 6 2 2 Troncal Bàsica

Pablo de Olavide 12 6 3 1 Troncal Bàsica

València 6 6 3 2 Troncal Obligatòria

Lleó 9 6 2 2 Troncal Bàsica

Autònoma  
de Barcelona 6,75 6 2 2 Troncal Obligatòria

Pompeu fabra 6 6 4 1 Troncal Bàsica

Rovira i Virgili 6 6 1 1 Troncal Bàsica

D'Extremadura 12 6 2 1 Troncal Bàsica

Autònoma de 
Madrid 6 6 2 2 Troncal Obligatòria

Carlos III de Madrid 7 6 2 2 Troncal Obligatòria

Complutense de 
Madrid 6 6 1 1 Troncal Bàsica

Rey Juan Carlos 6 4,5 2 2 Troncal Obligatòria

Pública de Navarra 6 6 2 2 Troncal Obligatòria

País Basc 6 6 1 2 Obligatòria Obligatòria
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b) Història Econòmica

L'assignatura Història Econòmica (en ocasions, 

anomenada Història Econòmica d'Espanya i/o mundial) 

coincideix en molts punts amb Macroeconomia, tot i 

que amb algunes excepcions, sense cap mena de dubte 

anecdòtiques, com les que s'exposen a continuació.

En el període pre-Bolonya/crisi, només hi havia un 

centre en el qual no s'impartís aquesta assignatura 

(Universitat de Lleó). A més, hi havia una uniformitat 

notable quant a la càrrega docent (6 crèdits) i únicament 

les universitats Autònoma de Barcelona i Rey Juan Carlos 

s'allunyaven d'aquesta tendència (amb 6,75 i 12 crèdits, 

respectivament).

D'altra banda, durant l'etapa post-Bolonya/crisi, tan sols 

un centre (Universitat de Granada) l'imparteix al quart 

curs (segon cicle), mentre que a la resta es concentra 

als dos primers anys (primer cicle). Igualment, només a 

la Universitat de Granada l'assignatura va passar de ser 

troncal a ser optativa després que s'implementés el pla 

Bolonya: a la resta, es va mantenir com a obligatòria  

o bàsica.

En aquest període, així mateix, es reforça la unificació 

interuniversitària del nombre de crèdits de l'assignatura, 

que té una càrrega de 6 crèdits a tots els centres (llevat de 

la Universitat Pompeu Fabra, on val 9 crèdits).
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TAULA 6 
EVOLUCIÓ DELS CRèDITS I DEL TIPUS D'ASSIGNATURA 
D'HISTòRIA ECONòMICA
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

UNIVERSITAT CRèDITS CURS TIPUS D'ASSIGNATURA

PRE POST PRE POST PRE POST

Granada 6 6 1 4 Troncal Optativa

Pablo de Olavide 6 6 1 2 Obligatòria Bàsica

València 6 6 1 1 Troncal Bàsica

Lleó — 6 — 1 — Bàsica

Autònoma  
de Barcelona 6,75 6 1 1 Troncal Bàsica

Pompeu frabra 6 9 2 2 Troncal Bàsica

Rovira i Virgili 6 6 1 2 Troncal Obligatòria

D'Extremadura 12 6 1 1 Troncal Obligatòria

Autònoma de 
Madrid 6 6 1 2 Troncal Bàsica

Carlos III de Madrid 6 6 1 2 Troncal Bàsica

Complutense de 
Madrid 6 6 1 1 Troncal Bàsica

Rey Juan Carlos 9 6 1 1 Troncal Bàsica

Pública de Navarra 6 6 2 2 Troncal Bàsica

País Basc 6 6 1 1 Troncal Bàsica
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c) Mercat de Treball

Els resultats, bastant similars, de Macroeconomia 

i d'Història Econòmica no coincideixen amb els de 

l'assignatura Mercat de Treball, també anomenada 

Economia Laboral o Economia del Treball en alguns 

centres. En efecte, les característiques formals avaluades 

denoten la menor rellevància que té als plans d'estudi en 

comparació amb les altres dues matèries examinades.

D'entrada, la manca d'uniformitat a la nomenclatura —que 

varia d'una universitat a l'altra— ha complicat l'anàlisi 

comparativa. En aquesta línia, la guia docent disponible o 

facilitada no sempre es correspon amb la llicenciatura o el 

grau en Economia perquè, en funció del pla docent de cada 

universitat, era una assignatura obligatòria a les carreres 

de Ciències del Treball, Relacions Laborals o Recursos 

Humans, però tenia menys pes o importància a les carreres 

estrictament econòmiques. Així, amb la implantació del 

pla Bolonya, l'assignatura va desaparèixer del pla d'estudi 

de la Universitat Complutense de Madrid. En canvi, en 

el cas de la Universitat Rey Juan Carlos, aquesta matèria 

no consta a cap dels plans d'estudi dels dos períodes 

examinats (pre- i post-Bolonya/crisi).

Probablement, però, l'indici que millor expressa la poca 

importància o el pes relatiu d'aquesta matèria als plans 

d'estudi de les ciències econòmiques és la consideració 

a gran part de les universitats triades i als dos períodes 

estudiats com a assignatura optativa: només en tres d'elles 

(les universitats Pablo de Olavide, Pompeu Fabra i Rovira 

i Virgili), es va reconèixer com a assignatura obligatòria 
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amb la implantació del pla Bolonya i, de fet, únicament a 

la Universitat Pablo de Olavide ja es considerava troncal 

abans del pla Bolonya/crisi. En l'extrem contrari, tan 

sols la Universitat Autònoma de Barcelona va degradar 

l'assignatura d'obligatòria a optativa. Això no obstant, la 

resta de centres (amb la notable excepció de la Universitat 

Pablo de Olavide) ja l'oferien com a optativa fins i tot abans 

del pla Bolonya.

Amb tot, sí que es detecta certa uniformitat entre les 

universitats pel que es refereix a algunes característiques 

formals de l'assignatura: primer, tal com es mencionava 

anteriorment, la consideració general com a matèria 

optativa.

Segon, al període pre-Bolonya/crisi, la càrrega docent 

mitjana de l'assignatura en la major part de les universitats 

estudiades era de 6 crèdits. Amb la implantació del pla 

Bolonya i d'ençà de la gran recessió, aquesta càrrega 

és de 6 crèdits (a l'igual de les altres dues assignatures 

estudiades) de manera uniforme, tret de la Universitat 

Pompeu Fabra.

Tercer, en tots dos períodes (és a dir, pre- i post-Bolonya/

crisi), s'impartia principalment durant el segon cicle de 

la llicenciatura o del grau, o sigui, als dos o tres últims 

anys de la carrera; però, d'ençà de la implantació del pla 

Bolonya, la docència es concentra al tercer i quart curs.
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UNIVERSITAT CRèDITS CURS TIPUS D'ASSIGNATURA

PRE POST PRE POST PRE POST

Granada 4,5 6 N.D. 4 Optativa Optativa

Pablo de Olavide 6 6 5 3 Troncal Obligatòria

València 6 6 3 4 Optativa Optativa

Lleó 6 6 2 N.D. Optativa Optativa

Autònoma 
de Barcelona 6,75 6 4 3/4 Obligatòria Optativa

Pompeu fabra 6 5 N.D. 3/4 Optativa Obligatòria

Rovira i Virgili 6 6 3/4 4 Optativa Obligatòria

D'Extremadura — 6 — N.D. — Optativa

Autònoma 
de Madrid 6 6 4 4 Optativa Optativa

Carlos III de Madrid 7 6 3 4 Optativa Optativa 

Complutense de 
Madrid 6 — 5 — Optativa —

Rey Juan Carlos — — — — — —

Pública de Navarra 6 6 3 4 Optativa Optativa

País Basc 6 6 3/4 4 Optativa Optativa

TAULA 7 
EVOLUCIÓ DELS CRèDITS I DEL TIPUS D'ASSIGNATURA DE 
MERCAT DE TREBALL
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

Amb aquesta anàlisi inicial de les característiques formals 

de Macroeconomia, Història Econòmica i Mercat de Treball 

es pretén calibrar la rellevància relativa de cadascuna 

d'aquestes assignatures als plans d'estudi del grau 
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d'Economia, a fi i efecte d'intercanviar posteriorment 

aquesta informació amb la de l'anàlisi qualitativa de les 

guies docents: així podrà avaluar-se no solament com 

d'importants o de marginals són aquestes matèries a 

l'ensenyament actual d'economia, sinó també quin sentit 

o quines tendències teòrico-ideològiques i metodològiques 

adopten les assignatures més rellevants i, en conseqüència, 

des de quines visions (ortodoxes o crítiques) se sustenta 

i s'articula l'ensenyament d'economia i, per extensió, 

la percepció i la capacitació dels possibles professionals 

d'aquesta disciplina.

En aquest sentit, dels resultats anteriors poden inferir-

se algunes interpretacions significatives per als objectius 

d'aquest diagnòstic. Primerament, Macroeconomia és 

l'assignatura que més solidesa i uniformitat té (amb relació 

als crèdits, el tipus i el curs d'impartició) tant a les etapes 

pre- i post-Bolonya/crisi com a les diverses universitats. 

Això sembla indicar que es considera una matèria 

fonamental, que assenta les bases (estandarditzades, 

uniformades i comunes) de l'ensenyament d'economia en 

els primers anys de formació universitària. 

A més, resulta revelador que una assignatura com 

Macroeconomia fonamenti des dels primers cursos, la 

percepció de l'alumnat sobre l'economia per tal com és 

una matèria que treballa amb indicadors, variables i teories 

històricament validats com a eines objectives de la pràctica 

econòmica. Així doncs, en tant que és una matèria nuclear 

i, a més, significativament homogeneïtzada a diversos 
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centres, conèixer el sentit teòrico-ideològic del contingut 

—objectius, temari i bibliografia de referència— esdevé 

una qüestió de summa importància (que serà tractada a 

les pàgines següents) per determinar si la idea, la pràctica 

i l'ensenyament d'economia se sustenten sobre visions 

ortodoxes neoclàssiques o si, al contrari, donen marge a 

perspectives alternatives.

Per la seva banda, l'assignatura d'Història Econòmica, 

d'acord amb el que s'ha pogut comprovar, segueix les 

petjades de Macroeconomia, cosa que sembla positiu, 

almenys des del punt de vista d'aquesta aproximació 

formal inicial. Positiu perquè dels resultats es dedueix 

que gaudeix de reconeixença i solidesa als plans d'estudi 

de les universitats analitzades, a més de formar part del 

grup d'assignatures bàsiques que articulen els pilars de 

l'ensenyament d'economia durant els primers anys de 

carrera (entre els quals també s'inclou la Macroeconomia).

Per tant, amb la integració d'Història Econòmica com 

a matèria fonamental, obligatòria i de pes curricular 

considerable, els plans d'estudi semblen atansar-se, per 

bé que sigui tímidament o parcialment, a una concepció 

interdisciplinària de l'ensenyament, la docència i la recerca 

de l'economia.

No obstant això, tal com s'assenyalava anteriorment, cal 

bescanviar aquests resultats amb els obtinguts mitjançant 

l'anàlisi qualitativa de les guies —els quals s'exposaran 

en les pròximes pàgines— per conèixer la història de què 

i de qui s'estudia a l'assignatura, i si aquesta perspectiva 
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històrica sobre l'economia serveix per canalitzar una 

mirada crítica o per reproduir la narrativa ortodoxa sobre 

els esdeveniments socioeconòmics principals, que se 

solen centrar en l'origen i el desenvolupament del sistema 

capitalista a les societats occidentals.

A l'últim, els resultats de l'anàlisi formal de Mercat 

de Treball, Economia Laboral o Economia del Treball, 

que convencionalment es relaciona amb l'àrea de la 

microeconomia, ens fan veure aquesta assignatura com la 

més irregular o menys homogeneïtzada entre els centres 

—com suggereix, sobretot, la diversitat de noms que 

rep—, així com la més prescindible o menys rellevant de 

les examinades, ja que gairebé sempre és optativa o, fins i 

tot, no s'inclou als plans d'estudi.

D'aquestes dades es poden inferir, almenys, dues 

reflexions. D'entrada, sembla contradictori que, malgrat 

que el mercat de treball té un paper cada vegada més 

central com a articulador de la vida de les persones  

—sobretot des de la crisi econòmica—, aquesta assignatura 

no tingui també un paper central als estudis d'economia 

i, en particular, als plans d'estudi més recents, els quals 

ja han tingut temps per absorbir l'experiència de la 

gran recessió amb rigor acadèmic. A banda d'això, pot 

qüestionar-se si la marginalitat d'aquesta matèria també 

implica una menysvaloració o una preocupació menor 

quant a l'estudi de l'economia en un sentit més pròxim a 

les persones i als problemes reals en les dimensions meso  

i micro. 



76 ANÀLISI DELS PLANS D'ESTUDI

B. Anàlisi qualitativa de la (possible) dimensió i 

evolució crítica

a) L'adopció d'una perspectiva crítica i la seva evolució a 

les guies docents

De les 79 guies docents analitzades, el 26,6% (21 guies) 

incorpora una perspectiva crítica o heterodoxa de 

l'ensenyament d'economia: 4 d'elles a Història Econòmica 

i 17 a Mercat de Treball. Tot i això, s'evidencia que aquesta 

integració de visions econòmiques alternatives es fa 

de manera parcial, puntual o circumscrita a aspectes 

determinats o a temàtiques concretes de l'assignatura.
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UNIVERSITAT MACROECONOMIA HISTòRIA 
ECONòMICA

MERCAT DE 
TREBALL

PRE POST PRE POST PRE POST

Granada NO NO NO NO SÍ SÍ

Pablo de Olavide NO NO NO NO SÍ NO

València NO NO NO NO SÍ SÍ

Lleó NO NO — NO SÍ SÍ

Autònoma 
de Barcelona NO NO NO NO SÍ SÍ

Pompeu fabra NO NO NO SÍ SÍ SÍ

Rovira i Virgili NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ

D'Extremadura NO NO NO NO — NO

Autònoma de 
Madrid NO NO NO NO NO SÍ

Carlos III de Madrid NO NO NO NO SÍ NO

Complutense  
de Madrid NO NO NO NO NO —

Rey Juan Carlos NO NO SÍ NO — —

Pública de Navarra NO NO NO NO SÍ NO

País Basc NO NO NO NO Sí NO

TOTAL 0 0 2 2 10 7

TAULA 8 
INCLUSIÓ I EVOLUCIÓ DE LA PERSPECTIVA CRÍTICA A LES 
GUIES DOCENTS
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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En primer lloc, al conjunt de les guies docents de 

Macroeconomia no s'explicita l'adopció d'un enfocament 

crític ni s'inclouen models econòmics alternatius o 

heterodoxos. Al contrari, al contingut de l'assignatura 

s'esmenten teories, autors i autores o models relacionats 

amb l'economia convencional: per exemple, s'estudien el 

model neoclàssic i keynesià, el model estàtic d'oferta i de 

demanda agregada, el model renda-despesa o el model  

IS-LM o d'economia tancada, entre d'altres. No s'observa, 

a més, cap mena d'evolució d'ençà de la implantació del 

pla Bolonya o l'esdeveniment de la crisi econòmica.

En segon lloc, es fa palès que la situació és la mateixa 

pel que fa a Història Econòmica. El temari de la matèria 

inclou, entre altres, contingut sobre el capitalisme, el 

naixement i l'evolució de les economies socialistes, la 

globalització o aspectes relatius a la desocupació, les 

desigualtats i la pobresa. Amb tot, la incorporació d'una 

perspectiva crítica que inclogui temes relacionats amb el 

gènere, la immigració o teories alternatives o crítiques és 

residual.

Així, de les 27 guies docents analitzades, només dues 

adopten una visió heterodoxa al període anterior al pla 

Bolonya i a la crisi, i dues més al període posterior, de 

manera que no es constata cap evolució temporal. En 

el període anterior, d'una banda, trobem que el temari 

de la guia docent de la Universitat Rovira i Virgili inclou 

la crisi ecològica, països rics i pobres, i desigualtats en 

el creixement econòmic mundial. D'altra banda, a la 
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Universitat Rey Juan Carlos es menciona la globalització 

financera. A més, a la bibliografia es referencien autors 

heterodoxos com ara Marx. 

Al període posterior a Bolonya i a l'inici de la crisi 

econòmica, però, s'evidencia una involució en aquesta 

universitat, que elimina les escasses referències 

bibliogràfiques corresponents a corrents heterodoxos, com 

ara el marxista. Per la seva banda, la Universitat Rovira i 

Virgili manté temes i lectures sobre economia socialista 

centralitzada, crisi de l'ordre mundial i problemes actuals 

(pobresa, desigualtat). Per fi, en el cas de la Universitat 

Pompeu Fabra, tot i que les referències bibliogràfiques són 

les habituals i majoritàries, el temari sembla equilibrar 

relativament aspectes clàssics o tradicionals i visions més 

properes a la desigualtat i la crisi, a més de dedicar-lo en 

bona part a explicitar i debatre diverses teories i models, 

tant clàssics com més heterodoxos (per exemple, Marx).

En tercer lloc, Mercat de Treball —precisament, 

l'assignatura que menys importància o pes relatiu té 

als plans d'estudi a causa de la manca d'uniformitat 

interuniversitària i, sobretot, a la consideració dominant 

com a optativa— es distingeix de les altres dues matèries 

examinades, el caràcter troncal, obligatori o bàsic de 

les quals —i, per tant, en gran mesura, articulador de 

l'essència teòrica i ideològica dels graus— sembla deixar 

un marge escàs per a perspectives diverses o divergents 

respecte de la teorització i de l'ensenyament clàssics i 

establerts de l'economia.
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En efecte, 17 de les 24 guies docents de l'assignatura 

Mercat de Treball analitzades (el 70,8%) preveuen 

contingut i bibliografia que plantegen una crítica de les 

teories convencionals, així com models alternatius. No 

obstant això, en la majoria d'ocasions no s'explica a quines 

teories o a quins enfocaments crítics fan referència, com 

és el cas de la Universitat de Granada, la Universitat Pablo 

de Olavide, la Universitat Autònoma de Barcelona o la 

Universitat Rovira i Virgili. De manera excepcional, trobem 

les guies docents de la Universitat de Lleó, on s'inclou 

contingut específic sobre economia feminista (treball de 

cures, sostenibilitat de la vida o cadenes globals de cures), 

i de la Universitat del País Basc, que tracta expressament 

els models «postkeynesians eclèctics i en sentit estricte», 

l'«escola austríaca» o les «escoles neoconservadores i 

neoliberals».

Pel que es refereix a les diferències entre períodes, 

s'observa que abans de l'aplicació de Bolonya i de  

l'inici de la crisi econòmica, el 83,3% de les guies 

docents presentaven un enfocament crític. Tanmateix, 

aquest percentatge es redueix fins al 58,3% en el període 

post-Bolonya/crisi. A més a més, la dinàmica es manté 

d'un moment a l'altre, llevat de quatre universitats, 

en les quals s'ha produït una involució: han passat 

d'adoptar un enfocament crític pre-Bolonya/crisi a no 

fer-ho post-Bolonya/crisi. Els centres en qüestió són la 

Universitat Pablo de Olavide, la Universitat Carlos III de 

Madrid, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat 

del País Basc. Per tant, només s'observa una evolució 

positiva a la Universitat Autònoma de Madrid.
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En resum, doncs, per més que el desenvolupament de 

«l'esperit crític» i la «capacitat d'anàlisi crítica» de 

l'alumnat s'inclou com a objectiu o competència específica 

a la gran majoria de les guies docents analitzades 

(corresponents a les assignatures Macroeconomia, Història 

Econòmica i Mercat de Treball), l'exposició dels temaris 

i del contingut ret compte de la limitada integració de 

perspectives, propostes o teories alternatives crítiques-

heterodoxes que posin en qüestió els principis econòmics 

clàssics o dominants. 

Quelcom molt semblant passa amb la perspectiva de 

gènere, les desigualtats (en general), la discriminació, 

el medi ambient i el compromís ètic: algunes guies 

apunten als objectius o a les competències que l'alumnat 

estudiarà les causes de les desigualtats i discriminacions 

(de gènere, raça o renda), però el desenvolupament del 

temari i del contingut de les assignatures no aborda 

específicament aquest assumpte, i encara menys ho fa des 

d'una perspectiva crítica. Les mencions a l'ensenyament 

o l'aprenentatge multidisciplinari són molt anecdòtiques i 

sempre es fan a l'apartat d'objectius o de competències de 

les guies docents (mai al mateix temari o contingut).

Així, la tendència general que s'ha detectat fa pensar que 

aquestes matèries reprodueixen una mirada clàssica-

ortodoxa de la teorització i l'ensenyament d'economia. 

Altrament dit, la immensa majoria d'aquestes guies (el 

73,4%) ometen o invisibilitzen les mirades econòmiques 

alternatives o complementàries de caràcter crític-

heterodox i, en els casos excepcionals en què aquestes 
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perspectives crítiques s'esmenten de manera puntual, no 

solen presentar-se en el mateix pla de rellevància o rigor 

que les visions ortodoxes. 

Les causes d'aquesta presència limitada o acotada de les 

perspectives o qüestions d'estudi crítiques, heterodoxes 

o alternatives a les guies analitzades poden ser múltiples: 

des de la rigidesa dels plans d'estudi, les resistències dins 

del departament o la manca de formació o consciència del 

professorat fins a la mera desactualització de les mateixes 

guies docents. 

Fins i tot, el fet que aquestes visions crítiques no s'hagin 

reflectit a la documentació examinada no implica 

necessàriament que el professorat no doni a conèixer 

reflexions i eines heterodoxes a classe, ni que desincentivi 

l'empoderament crític de l'alumnat. Així, en les pròximes 

pàgines d'aquest diagnòstic s'afinarà aquest punt amb 

l'ajut d'altres instruments de recerca que expliquen 

millor els motius d'aquestes absències o restriccions 

de les perspectives crítiques a la docència universitària 

d'economia.
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b) La crisi econòmica o financera a les guies docents

De les 40 guies docents corresponents al període post-

Bolonya/crisi, tan sols 6 fan referència expressa —sia als 

objectius, a les competències, al contingut/temari o a la 

bibliografia— a la crisi econòmica o financera iniciada 

l'any 2008. D'aquestes, 3 pertanyen a l'assignatura de 

Macroeconomia (Universitat Pablo de Olavide, Universitat 

de València i Universitat Carlos III de Madrid); 2, a Història 

Econòmica (Universitat Pompeu Fabra i Universitat 

Complutense de Madrid), i 1, a Mercat de Treball 

(Universitat de Granada).

Aquest reconeixement anecdòtic al fenomen de la gran 

recessió —que amb prou feines s'esmenta al 15% de 

les guies docents analitzades— s'inclou, per exemple, 

a l'apartat dedicat a les competències que l'assignatura 

fomenta i fa al·lusió a l'ús de «la teoria econòmica per 

entendre els efectes dels fenòmens macroeconòmics com 

ara [...] la recent crisi financera mundial» (Universitat 

Carlos III de Madrid). En altres casos, la crisi econòmica 

consta com a contingut específic dins del temari: «la crisi 

de 2007-2008» (Universitat Pablo de Olavide), «la crisi 

econòmica del segle XXI: la gran recessió» (Universitat 

Pompeu Fabra) o «la crisi actual» (Universitat 

Complutense de Madrid).
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TAULA 9

REfERèNCIA/ES A LA GRAN RECESSIÓ  
A LES GUIES DOCENTS
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

UNIVERSITAT MACROECONOMIA HISTòRIA 
ECONòMICA

MERCAT DE 
TREBALL

Granada NO NO SÍ

Pablo de Olavide SÍ NO NO

València SÍ NO NO

Lleó NO NO NO

Autònoma 
de Barcelona NO NO NO

Pompeu fabra NO SÍ NO

Rovira i Virgili NO NO NO

D'Extremadura NO NO NO

Autònoma de 
Madrid NO NO NO

Carlos III de Madrid SÍ NO NO

Complutense de 
Madrid NO SÍ —

Rey Juan Carlos NO NO —

Pública de Navarra NO NO NO

País Basc NO NO NO

TOTAL 3 2 1

Una possible interpretació de la presència tan limitada o 

anecdòtica de la gran recessió a les guies docents de les 

assignatures analitzades és la no pertinència de l'estudi 
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de la crisi econòmica per a aquestes matèries. Tanmateix, 

aquesta lectura no sembla adequada, almenys, en el cas de 

les assignatures Mercat de Treball i Història Econòmica, per 

a les quals en principi el coneixement de la gran recessió 

és un tema molt afí als seus objectius i temaris (per bé 

que, paradoxalment, són les matèries que menys tracten 

l'experiència de la crisi al seu contingut). Així mateix, 

els efectes i l'abast de la crisi, un dels esdeveniments 

socioeconòmics més rellevants de principis del segle XXI, 

també allunyen la hipòtesi que aquest assumpte sigui poc 

rellevant per als estudis d'economia. 

No obstant això, també és possible que l'estandardització 

de les assignatures triades i la seva consolidació històrica 

als plans d'estudi comportin certa rigidesa o resistència 

per introduir canvis al contingut i, molt especialment, per 

reconèixer fenòmens actuals o recents. Tanmateix, el temps 

transcorregut des de l'inici i la sortida de la crisi econòmica 

i, en especial, la ingent producció científica sobre les 

seves causes i conseqüències constitueixen raons més que 

suficients per haver-la integrat al currículum amb rigor  

i garanties. 

D'altra banda, és possible que l'experiència de la gran 

recessió sí que s'expliqui i s'estudiï a classe, però que 

els departaments i el professorat responsables de les 

assignatures analitzades no hagin actualitzat les guies 

docents corresponents, els temaris de les quals es tanquen 

de manera uniforme entre finals del segle XX i principis del 

XXI, just abans de la crisi. 
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Amb tot, com ja s'assenyalava a pàgines anteriors, el 

fet que la crisi econòmica no s'hagi incorporat com 

a cas d'estudi a les matèries escollides respon a una 

àmplia varietat de motius estructurals, institucionals 

i individuals. És per això que aquestes hipòtesis s'han 

contrastat amb els resultats d'altres tècniques de 

recerca que s'exposaran a les pàgines vinents i que 

identifiquen les dificultats esmentades pel professorat 

a fi de transformar la planificació de l'ensenyament 

d'economia o intervenir-hi activament.

C. Anàlisi de les referències bibliogràfiques 

(bàsiques o obligatòries)

a) Autories recurrents a la bibliografia de referència

A la taula 10 s'enumeren els noms més esmentats 

al conjunt de les referències bibliogràfiques de tots 

dos períodes (pre- i post-Bolonya/crisi). Convé 

assenyalar que, d'acord amb l'anàlisi duta a terme per 

Post Crash UPF (2014-2015) sobre el contingut de la 

bibliografia principal de les matèries de Macroeconomia 

i Microeconomia (i derivades), les obres dels autors 

més esmentats a les assignatures de Macroeconomia i 

Mercat de Treball (és a dir, Olivier Blanchard, N. Gregory 

Mankiw, Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell i David 

A. Macpherson) s'emmarquen eminentment en els 

preceptes de l'escola neoclàssica. Així mateix, totes les 

autories de referència tenen en comú l'origen occidental 

o el fet que desenvolupen (o han desenvolupat) la seva 

carrera acadèmica i professional a institucions i centres 

d'Europa i d'Amèrica del Nord.
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ASSIGNATURA AUTORIES NÚM. DE GUIES SEXE

Macroeconomia

Oliver Blanchard 15 H

N. Gregory Mankiw 11 H

Rudi Dornbusch 7 H

Stanley fischer 7 H

Història  
Econòmica

Rondo E. Cameron 15 H

francisco Comín 14 H

Mauro Hernández 10 H

Vera Zamagni 9 D

Enrique Llopis 8 H

Carlo Maria Cipolla 8 H

Mercat  
de Treball

Stanley L. Brue 20 H

Campbell R. McConnell 20 H

David A. Macpherson 14 H

Lluis fina 9 H

Luis Toharia 8 H

Jordi Palafox 7 H

TAULA 10 
AUTORIES MéS ESMENTADES A LA BIBLIOGRAfIA  
DE REfERèNCIA
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

D'altra banda, el fet que entre els noms més referenciats 

en aquesta anàlisi bibliogràfica de les guies docents hi hagi 

una única dona (en contrast amb quinze homes) posa de 

manifest un altre assumpte particularment suggeridor i no 
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menys rellevant per a la valoració crítica de l'ensenyament 

universitari d'economia: que les dones, com les visions 

heterodoxes, són expulsades de la literatura econòmica 

de referència. En efecte, els 15 autors més recurrents a 

la bibliografia de les guies docents de Macroeconomia, 

Història Econòmica i Mercat de Treball són citats, en total, 

en 173 ocasions. En contraposició, l'única autora femenina 

consta en 9 guies docents, cosa que evidencia un clar biaix 

de gènere.

b) Anàlisi de les autories de referència des d'una 

perspectiva de gènere

Nombre d'autores

Les mencions a manuals, articles o llibres escrits 

per dones són excepcionals a totes les assignatures 

estudiades (taula 11). En analitzar les diferències entre 

matèries, es fa palès que les guies de Macroeconomia 

inclouen més referències a certes autores. Malgrat tot, 

l'autoria masculina domina amb claredat en els dos 

períodes establerts (pre- i post-Bolonya/crisi): així, a més 

de la meitat de les guies examinades en ambdós períodes 

(17 de les 28) no es fa esment a cap autora. Tan sols hi ha 

tres excepcions anecdòtiques: la Universitat Pública de 

Navarra, en la qual s'esmenten 2 autores i 1 autor (pre-

Bolonya/crisi); la Universitat del País Basc, amb 3 autores i 

2 autors (post-Bolonya/crisi), i la Universitat Complutense 

de Madrid, en la qual hi consten 2 autores i 1 autor (post-

Bolonya/crisi).
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L'assignatura d'Història Econòmica és la que més 

referències bibliogràfiques té a les seves guies docents. 

Això no obstant, es manté el predomini de veus 

masculines, com passa a Macroeconomia: més d'una 

tercera part de les guies de tots dos períodes (9 guies 

docents) no inclouen cap autora. En aquells casos en els 

quals s'esmenten autories femenines, el nombre oscil·la 

entre una autora (a més de la meitat de les guies, és a dir, 

14) i dues autores (a 3 guies). A tall d'excepció, trobem el 

cas de la Universitat Rovira i Virgili durant el període post-

Bolonya/crisi, que inclou tres autores a la bibliografia.

Finalment, la matèria Mercat de Treball és la que menys 

referències bibliogràfiques femenines aporta. Així, 20 de 

les 24 guies docents analitzades (tenint en compte tots dos 

períodes) no inclouen cap autora i les 4 guies que sí que 

inclouen autories femenines oscil·len entre un mínim de 

només un esment (3 guies) i un màxim de dos (1 guia).

REfERèNCIES  
BIBLIOGRÀfIqUES

PRE POST

H D TOTAL H D TOTAL

Macroeconomia 52 5 57 44 12 56

Història Econòmica 112 12 124 105 9 114

Mercat de Treball 78 2 80 78 3 81

TOTAL: 242 19 261 227 24 251

TAULA 11 
PRESèNCIA I EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE REfERèNCIES 
BIBLIOGRÀfIqUES PER SEXE
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Evolució del nombre d'autores

A pesar que la infrarepresentació de les dones a les 

referències bàsiques i obligatòries de les guies docents 

analitzades és notable, es constata una evolució positiva a 

l'última dècada (gràfic 3).  

 

Concretament, el percentatge d'autores ha augmentat del 

7,3% al període pre-Bolonya/crisi al 9,6% a l'etapa post-

Bolonya/crisi. En especial, l'assignatura Macroeconomia 

passa del 8,8% de citacions femenines al 21,4%.

Malgrat que aquest percentatge evolutiu és molt 

positiu cal tenir present que en termes absoluts només 

suposa un increment a 7 universitats, en les quals s'ha 

passat de l'absència total de citacions femenines a un 

màxim de 3, cosa que ret compte de la gravetat de la 

infrarepresentació d'autores als plans d'estudi. De fet, a 4 

de les universitats seleccionades hi ha una absència total 

GRÀFIC 3 
EVOLUCIÓ DE LA PRESèNCIA D'AUTORES A LES 
REfERèNCIES BIBLIOGRÀfIqUES (EN PERCENTATGE)
fONT. ELABORACIÓ PRòPIA

20

40

PRE-BOLONYA/CRISI POST-BOLONYA/CRISI

MACROECONOMIA TOTALHISTòRIA 
ECONòMICA

 MERCAT-ECO/LABORAL
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i mantinguda d'autores a les referències bibliogràfiques 

de Macroeconomia. A més, destaca com a excepció la 

Universitat Pública de Navarra, on es produeix una 

involució: la guia post-Bolonya/crisi elimina de les 

referències les úniques 2 autores que hi constaven  

pre-Bolonya/crisi.

Igualment, a l'anàlisi de l'evolució del sexe de les 

autories a les guies docents d'Història Econòmica es 

posa de manifest una reducció considerable de les dones 

referenciades: en concret, hi ha un descens d'1,8 punts 

percentuals a la representació femenina a la bibliografia. 

En 4 de les universitats (Universitat de València, 

Universitat Rey Juan Carlos, Universitat Pública de 

Navarra i Universitat del País Basc), fins i tot desapareixen 

completament de les guies del període més recent. Es 

manté, així doncs, el nombre reduït d'autores a les guies: 

1 autora a 3 universitats, un augment de 0 o 1 autores a un 

màxim de 3 en 3 universitats, i absència total i mantinguda 

en 1 cas (Universitat Complutense de Madrid).

Pel que es refereix a Mercat de Treball, l'augment de dones 

a la bibliografia va del 2,5 al 3,7%. Així i tot, en termes 

absoluts, l'increment és mínim: d'ençà de la implantació 

del pla Bolonya, s'inclou una única autora a 2 universitats. 

A 8 centres, es manté l'absència total femenina i, en el cas 

concret de la Universitat del País Basc, s'elimina l'única 

dona citada en el període precrisi.

En resum, com ja s'indicava, en termes percentuals 

s'evidencia un augment generalitzat —amb l'excepció 

notable d'Història Econòmica— de les autores 
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esmentades a la bibliografia bàsica o obligatòria de les 

assignatures escollides durant el període post-Bolonya/

crisi. Aquest tímid ascens, però, és encara insuficient i 

manifestament injust; a més, és difícil determinar-ne 

les causes: d'acord amb les queixes dels i de les docents, 

i les organitzacions universitàries feministes, no sembla 

que el pla Bolonya contribuís precisament a conservar, 

incentivar o transversalitzar el principi d'igualtat de 

gènere als nous plans docents.6 Igualment, la legislació 

espanyola en matèria d'igualtat sembla haver tingut una 

repercussió escassa en l'articulació dels graus i màsters 

universitaris, en gran part, a causa de la resistència dels 

mateixos departaments universitaris i de les institucions 

especialitzades, com ara l'ANECA. 

En tot cas, en termes absoluts i en comparació amb les 

referències masculines, aquest augment tan lleu d'autores 

a les bibliografies de referència exigeix una anàlisi més 

crítica i atenta, per tal com el nombre total de citacions 

femenines als períodes pre- i post-Bolonya/crisi a totes les 

assignatures no arriba a les 45 en contrast amb les prop de 

470 masculines: és a dir, les citacions d'homes superen en 

més de 10 vegades les de les dones.

Així, tenint en compte tots dos períodes (pre- i post-

Bolonya/crisi), el nombre total d'autores esmentades a 

la bibliografia bàsica/obligatòria de les guies docents és 

de 25, repartides de la manera següent: 12 pertanyen a 

l'assignatura de Macroeconomia; 9, a Història Econòmica, 

i 4, a Mercat de Treball. D'aquestes, només el 28%, o 

sigui, 7 dones, s'esmenten més d'una vegada. Tot seguit, 

 6. 
Opinió de diverses 

docents i responsables 
universitàries recollida a  

 https://amecopress.
net/El-Plan-Bolonia-se-

olvida-de-la-Igualdad

https://amecopress.net/El-Plan-Bolonia-se-olvida-de-la-Igualdad
https://amecopress.net/El-Plan-Bolonia-se-olvida-de-la-Igualdad
https://amecopress.net/El-Plan-Bolonia-se-olvida-de-la-Igualdad
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s'enumeren aquestes autores ordenades per freqüència: 

Vera Zamagni (9 guies), Alessia Amighini (4 guies), 

Enriqueta Camps (3 guies), María Antonia Monés (3 

guies), Phyllis Deane (2 guies), María Jesús Muñoz (2 

guies) i Carolina Hernández (2 guies). 

Crida l'atenció el cas d'Història Econòmica perquè, tot 

i que no és la matèria en la qual se citen més autores 

diferents (aquest mèrit recau sobre Macroeconomia), sí 

que és la que més citacions a dones acumula al còmput 

total. El cas de Mercat de Treball i Economia Laboral o 

Economia del Treball també resulta interessant, per bé 

que per motius radicalment oposats: és la matèria que 

inclou menys autores a la bibliografia de referència —

menys de la meitat de les esmentades a les altres dues 

assignatures.

A més, destaca l'origen comú d'aquestes autores: totes 

són occidentals o bé desenvolupen o han desenvolupat 

la seva activitat acadèmica (docent i investigadora) i 

d'expertització a centres o institucions principalment 

europeus i, igualment, nord-americans; i entre les quals 

hi ha una presència molt intensa d'autores espanyoles o 

adscrites a universitats de l'Estat espanyol.
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MACROECONOMIA HISTòRIA ECONòMICA MERCAT DE TREBALL

Amighini, Alessia (4) Camps, Enriqueta (3) Asián, Rosario

Gámez, Consuelo Deane, Phyllis (2) Hernández, Carolina (2)

De Juan, Rebeca
Echaudemaison, Claude

Daniele
Mora Cabello de Alba, 

Laura

De la Rica, Sara Muiños, María Jesús (2) Robinson, Joan

Díaz, Carmen Massa, Paola

Escobedo, Isabel Núñez, Clara Eugenia

García-Pardo Jimema Schultz, Helga

Graddy, Kathryn Thorp, Rosemary

Gutiérrez, María José Zamagni, Vera (9)

Monés, María Antonia (3)

Ugidos, Arantza

Wells, Robin

TOTAL:  12 TOTAL:  9 TOTAL:  4

TAULA 12 
AUTORIES MENCIONADES7 A LA BIBLIOGRAfIA DE 
REfERèNCIA DE LES ASSIGNATURES ANALITZADES
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

7. 
  S'assenyala entre 

parèntesis les vegades que 
apareixen a la bibliografia 

bàsica de les guies docents. 
Si no s'indica cap número, 
vol dir que se les esmenta 

un cop.

Per tant, l'anàlisi amb perspectiva de gènere de la 

bibliografia bàsica o obligatòria extreta de les guies 

docents escollides confirma que la visió androcèntrica 

domina l'ensenyament de les ciències econòmiques. En 

altres paraules, el biaix de gènere identificat a les autories 

de les referències no és casual. Tal com es plantejava a la 

introducció, la teoria feminista evidencia que la mirada 

androcèntrica fomenta la valoració del que és masculí 

a les construccions socials, a saber: d'una banda, es 
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dona una centralitat del masculí, i de l'altra, una posició 

subordinada del femení, cosa que passa inadvertida com 

quelcom «natural».

D. Sexe del professorat i dels responsables d'assignatura

A l'anàlisi del sexe del professorat i de les persones 

responsables de les assignatures, cal tenir present que no 

totes les guies especifiquen qui imparteix la matèria; a 

més, la majoria tampoc no indica qui se'n responsabilitza. 

Malgrat tot, de les dades disponibles es desprèn que 

tant l'equip docent com el professorat responsable 

o coordinador de les assignatures examinades està 

intensament masculinitzat (taula 13). 

MACROECONOMIA
HISTòRIA 

ECONòMICA
MERCAT DE 

TREBALL

PRE POST PRE POST PRE POST

PROfESSORAT 

DOCENT                                                                    
TOTAL

Home 7 21 12 21 9 11 81

Dona 7 12 6 6 1 6 38

TOTAL 14 33 18 27 10 17 119

PROfESSORAT

RESPONSABLE TOTAL

Home 3 8 4 8 3 6 32

Dona 2 4 0 2 1 5 14

TOTAL 5 12 4 10 4 11 46

TAULA 13 
PRESèNCIA I EVOLUCIÓ DEL PROfESSORAT DOCENT I 
RESPONSABLE DE LES ASSIGNATURES ANALITZADES PER SEXE
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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En tots dos casos, la participació femenina és de prop del 

30%. Així, el nombre d'homes implicats en l'ensenyament 

o la coordinació de les assignatures escollides duplica el 

de les dones (81 homes docents versus 38 dones i 32 homes 

responsables/coordinadors versus 14 dones).

Si es posa atenció a la transició del període pre- i post-

Bolonya/crisi, en termes generals es constata un augment 

significatiu del professorat, tant masculí com femení, 

dedicat a la docència i la coordinació de les assignatures 

estudiades. Això no comporta, però, una evolució positiva 

quant a la ràtio de sexe mencionada abans. És a dir, 

que les guies post-Bolonya/crisi continuen reproduint 

l'androcentrisme a la docència i la coordinació dels estudis 

d'economia.
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Aquest diagnòstic es va guiar per la hipòtesi que, tal volta, 

les assignatures optatives podrien representar l'espai més 

favorable o accessible per al conreu de les perspectives 

crítiques. En conseqüència, es van rastrejar el conjunt 

d'assignatures optatives disponibles als plans d'estudi de 

les llicenciatures i dels graus de la mostra, tant al període 

previ a la implantació del pla Bolonya i l'inici de la crisi 

econòmica com a l'etapa post-Bolonya/crisi, tenint en 

compte la possible dimensió crítica que manifesten els seus 

títols i catalogant-les8 en funció dels blocs temàtics més 

freqüents en totes dues etapes (taula 14).

Assignatures optatives

TAULA 14 (1/2) 
CATALOGACIÓ I EVOLUCIÓ TEMÀTICA DE LES 
ASSIGNATURES OPTATIVES
fONT. ELABORACIÓ PRòPIA

8 
La mateixa assignatura 
pot classificar-se 
simultàniament en més 
d'un bloc temàtic.

TEMÀTICA
Nre OPTATIVES 

PRE
Nre OPTATIVES 

POST
TOTAL

Medi ambient i recursos  
naturals

17 10 27

Desenvolupament i cooperació 16 8 24

Sociologia i dimensió social 9 5 14

Reflexions sobre economia 
(fonaments i teories) 4 5 9

Innovació i noves tecnologies 4 4 8

Local-nacional-global 3 5 8

Política/ques i dimensió política 4 3 7
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TAULA 14 (2/2) 
CATALOGACIÓ I EVOLUCIÓ TEMÀTICA DE LES 
ASSIGNATURES OPTATIVES
fONT. ELABORACIÓ PRòPIA

TEMÀTICA
Nre OPTATIVES 

PRE
Nre OPTATIVES 

POST
TOTAL

Història i dimensió històrica 3 3 6

Benestar 3 2 5

Economia social 2 3 5

Dret/s (democràcia i legislació) 1 4 5

Empresa 1 3 4

(Des)igualtat de gènere 1 2 3

Sostenibilitat 1 2 3

Salut 1 2 3

Creixement econòmic — 3 3

ètica econòmica/empresarial 1 1 2

Ocupació, feina i mercat — 2 2

Psicologia i dimensió psicològica — 1 1

Ideologia/es 1 — 1

Turisme 1 — 1

Consum — 1 1

Educació — 1 1
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D'acord amb els resultats exposats a la taula anterior,  

dues àrees temàtiques destaquen especialment en 

 els dos períodes: medi ambient i recursos naturals,  

i desenvolupament i cooperació, seguides de sociologia  

i dimensió social, i reflexions sobre economia (fonaments  

i teories). 

Resulta interessant assenyalar que aquestes àrees 

temàtiques a les quals s'adscriuen la major part de les 

assignatures optatives mantenen certa proporcionalitat 

en ambdós períodes (pre- i post-Bolonya/crisi), fins i 

tot amb la implantació del pla Bolonya, que va implicar 

una reducció notable de l'oferta optativa. De fet, a més 

de la meitat dels blocs temàtics (13 de 23), es fa palès un 

augment de l'oferta d'assignatures optatives a l'etapa 

post-Bolonya/crisi (per bé que, sense cap mena de dubte, 

es tracta d'un increment mínim i molt limitat: d'una 

assignatura, de dues o de tres.

En aquesta mateixa línia, s'ha observat, primer, que hi 

ha moltes assignatures (especialment les adscrites a la 

temàtica mediambiental) que tenen el mateix contingut, 

i fins i tot el mateix títol, a les diferents universitats. I, 

segon, que no poques es mantenen idèntiques (si més no, 

quant al títol) al llarg dels anys i a pesar dels canvis en 

el sistema universitari en un mateix centre. És el cas, per 

exemple, d'Economia del Medi Ambient i dels Recursos 

Humans a la Universitat de Granada; Economia Social a 

la Universitat de València; Innovació i Canvi Tecnològic, 

Economia del Benestar i Distribució de Rendes, i Economia 
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del Medi Ambient a la Universitat Pompeu Fabra, i Noves 

Desigualtats Socials, Exclusió Social i Gènere, i Economia 

de la Protecció Social a la Universitat Autònoma de Madrid.

Tot i això, l'anàlisi qualitativa d'aquests resultats es 

complica pel que respecta al seu compromís o manca  

de compromís amb les perspectives crítiques de 

l'economia. D'entrada, perquè 11 dels 23 blocs 

temàtics identificats contenen (al títol o a la definició) 

alguna de les paraules clau escollides per a l'anàlisi 

qualitativa documental: medi ambient i recursos naturals, 

desenvolupament i cooperació, reflexions sobre economia 

(fonaments i teories), innovació i noves tecnologies,  

local-nacional-global, benestar, economia social, (des)igualtat 

de gènere, sostenibilitat, ètica econòmica/empresarial,  

i ideologia/es.

Per tant, significa això que aquests blocs temàtics són 

necessàriament crítics o que només recullen assignatures 

optatives alineades clarament amb visions heterodoxes 

i alternatives de l'economia? La resposta és un no 

contundent, si bé també cal matisar les reflexions a les 

quals s'ha arribat per rastrejar les escletxes o el potencial 

crític de l'oferta optativa. 

Així, els dos blocs temàtics més rellevants —medi ambient 

i recursos naturals, i desenvolupament i cooperació— sí 

que semblen connotar un compromís o, si més no, un 

interès crític per qüestions pròpies de l'economia no 

ortodoxa o clàssica, com succeeix de manera encara 

més explícita amb els blocs de (des)igualtat de gènere o 
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economia social.

Tanmateix,  hi ha uns altres blocs temàtics que també fan 

servir aquestes paraules, però que resulten més ambigus o 

indeterminats quant al contingut ideològic —per exemple: 

«reflexions sobre economia (fonaments i teories)»—, 

raó per la qual es comporten com a mers contenidors 

descriptors de les assignatures optatives. Per fer una 

anàlisi més ajustada, doncs, cal observar directament els 

títols de les assignatures contingudes en els blocs temàtics 

esmentats.

En aquest sentit, en fer una aproximació inicial, s'evidencia 

que, en termes generals, aquests títols no són gaire 

expressius respecte de la possible relació de l'assignatura 

amb perspectives econòmiques crítiques, tant al període 

pre-Bolonya/crisi com a l'etapa post-Bolonya/crisi. 

En són una bona mostra Economia del Medi Ambient 

i dels Recursos Naturals (títol que fan servir diverses 

universitats), Desenvolupament Econòmic (Universitat 

Pública de Navarra, pre-Bolonya/crisi) o les matèries del 

bloc local-nacional-global. 

Si bé la majoria dels títols d'assignatures adscrites als 

blocs potencialment crítics incorporen algunes de les 

paraules clau amb les quals s'ha treballat, la situació és 

la mateixa que la dels blocs temàtics. És a saber, que la 

inclusió d'aquesta terminologia aproxima les assignatures 

optatives a qüestions i reflexions més pròpies de les visions 

alternatives o crítiques de l'economia que no semblaven 

constar —com s'ha comprovat— a les matèries troncals, 

obligatòries o bàsiques.
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Això no garanteix, però, que el contingut o les 

bibliografies d'aquestes optatives assumeixin teories i 

autories contundentment heterodoxes. Dit d'una altra 

manera: el fet que els títols d'aquestes assignatures 

optatives emprin termes com ara medi ambient, gènere 

o desenvolupament denota una gran diferència en 

contrast amb la rigidesa ortodoxa i la suposada asèpsia 

ideològica de les matèries troncals; tanmateix, no implica 

necessàriament la intervenció en la docència de teories 

ecologistes o (eco)feministes.

Es poden trobar diversos exemples d'aquesta ambigüitat o 

indeterminació —també en tots dos períodes estudiats— a 

les assignatures següents: Comptabilitat Mediambiental 

(Universitat Pablo de Olavide, pre-Bolonya/crisi); Teoria 

Econòmica dels Recursos Naturals (Universitat de València, 

pre-Bolonya/crisi); Models Econòmics del Medi Ambient 

(Universitat Autònoma de Barcelona, pre-Bolonya/crisi); 

Política Econòmica Ambiental (Universitat Autònoma de 

Barcelona, pre-Bolonya/crisi); Direcció Estratègica de la 

Promoció, la Innovació i el Medi Ambient (Universitat del 

País Basc); Competitivitat de l'Empresa i Sostenibilitat 

(Universitat Pablo de Olavide, post-Bolonya/crisi); Canvi 

Social i Desenvolupament (Universitat del País Basc, 

pre- i post-Bolonya/crisi); Transformació Econòmica i 

Sostenibilitat (Universitat Autònoma de Madrid, post-

Bolonya/crisi). 

Hi ha alguns títols particularment ambigus, com ara 

Nova Economia (Universitat Rovira i Virgili, pre- i post-

Bolonya/crisi) o els de les assignatures relacionades amb 
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el concepte d'innovació (de manera habitual, lligat a les 

noves tecnologies) o de desenvolupament: què entenen per 

desenvolupament?; és el desenvolupament necessàriament 

positiu?, i és el desenvolupament occidental el model de 

referència per a la resta del món?

Així i tot, també hi ha excepcions destacades en relació 

amb aquesta ambigüitat o laxitud als títols de les 

assignatures optatives corresponents als blocs temàtics 

possiblement crítics. D'una banda, els noms de diverses 

d'aquestes matèries conviden a pensar que el contingut 

deixa marge lògic i possible per tractar, si més no, 

visions diverses sobre l'economia, sia perquè pluralitzen 

formalment aquesta possibilitat (per exemple, parlant 

de teories o doctrines) sia perquè el contingut (suposat, 

probable o habitual, deduït arran del títol) així ho 

reflecteix. 

És el cas, entre altres, de Teories del Desenvolupament 

(universitats Rey Juan Carlos i Complutense de Madrid); 

Economia Política (Universitat Carlos III de Madrid; 

post-Bolonya/crisi); Doctrines Econòmiques i Anàlisis 

Econòmiques (Universitat Rovira i Virgili, pre- i post-

Bolonya/crisi); Història de les Idees i de la Realitat de 

les Empreses (Universitat Complutense de Madrid, 

pre-Bolonya/crisi); Història del Pensament Econòmic 

(Universitat Pública de Navarra, pre-Bolonya/crisi); 

Economia i Gènere (Universitat Complutense de Madrid, 

post-Bolonya/crisi); Globalització en Perspectiva Històrica 

(Universitat Autònoma de Madrid i Universitat del País 

Basc, post-Bolonya/crisi).
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En aquest sentit, convé reflexionar amb cautela sobre 

la probabilitat més elevada que tenen les assignatures 

optatives esmentades d'incloure o de considerar visions 

alternatives i crítiques de l'economia a partir del cas 

concret de les matèries corresponents al bloc de benestar. 

Per exemple, les matèries del bloc de benestar al igual de 

l'assignatura d'Economia i Gènere o de les que aborden els 

processos de globalització, semblen centrar-se en l'estudi 

(en positiu) de l'estat del benestar i dels seus mecanismes 

de protecció, integració i cohesió social, i de redistribució 

equitativa dels recursos —com evidencia el cas concret 

d'Economia del Benestar i Distribució de Rendes de la 

Universitat Pompeu Fabra, pre- i post-Bolonya/crisi.

Malgrat tot, l'estudi de l'estat del benestar no és patrimoni 

exclusiu de les perspectives crítiques, com tampoc no 

ho és, per descomptat, desagregar dades econòmiques 

per sexe o debatre sobre els beneficis i els riscos de la 

globalització. De fet, la noció d'estat del benestar ha quedat 

lligada en l'imaginari occidental amb la socialdemocràcia 

tradicional —una postura, d'altra banda, integrada a les 

lògiques de poder dominants— i, fins i tot, també ha estat 

assimilada a conveniència per posicionaments político-

econòmics ortodoxos i conservadors, contraris en essència 

a la sostenibilitat del mateix estat del benestar. 

Quedi, doncs, aquesta breu reflexió com a indicador del 

caire polític ambigu d'aquests títols laxos, les matèries 

dels quals tal volta podrien fer lloc a visions alternatives 

i crítiques (fins i tot a un ventall de perspectives que 

prevegin també les pròpiament ortodoxes), però, 
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igualment, a mirades econòmiques més normatives o 

establertes que volen extraure objectes i subjectes d'estudi 

propis de les teories heterodoxes per redefinir-los i 

sotmetre'ls als seus postulats o, simplement, per criticar-

los i desautoritzar-los.

Vista des d'una posició més optimista, aquesta pretesa 

indeterminació dels títols optatius també podria consistir 

en una estratègia del professorat responsable per no 

resultar massa heterodox o transgressor respecte de la 

norma dels plans d'estudi i dels departaments —o fins 

i tot per encabir aquest contingut heterodox als criteris 

oficials d'avaluació docent— i, així, aconseguir l'aprovació 

de propostes optatives crítiques que renuncien a conceptes 

molt polititzats i compromesos, com ara el feminisme, el 

marxisme o l'ecologisme, en favor d'altres termes més 

normalitzats com ara el gènere, el medi ambient o les 

teories alternatives. 

Més contundent i optimista és l'anàlisi d'altres títols 

excepcionals que semblen trencar de manera més ferma 

amb la norma de l'ambigüitat i la indeterminació que 

caracteritza les matèries optatives, fins i tot les que 

s'inclouen als blocs temàtics potencialment crítics. Hi 

ha, efectivament, exemples d'assignatures molt més 

properes sense cap mena de dubte a visions alternatives i 

heterodoxes de l'economia, com ara: Noves Desigualtats 

Socials; Exclusió Social i Gènere (Universitat Autònoma 

de Madrid, pre- i post-Bolonya/crisi); Medi Ambient i 

Desenvolupament Sostenible (Universitat Autònoma de 

Madrid, pre-Bolonya/crisi); Enfocaments Econòmics 
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Post-keynesians (Universitat Autònoma de Madrid, post-

Bolonya/crisi), i les matèries vinculades a la cooperació per 

al desenvolupament i l'economia social.

D'altra banda, quina és la situació pel que es refereix a les 

assignatures optatives que no s'engloben en aquests blocs 

temàtics identificats com a potencialment crítics? Doncs, 

al igual de les matèries analitzades anteriorment, aquestes 

assignatures —categoritzades en els blocs temàtics de 

sociologia i dimensió social, política/ques i dimensió 

política, història i dimensió històrica, dret/s (democràcia i 

legislació), empresa, salut, creixement econòmic, ocupació, 

feina i mercat, turisme, consum i educació— reprodueixen 

la mateixa lògica d'inexpressivitat, laxitud o ambigüitat 

als seus títols, que actuen com un mer element descriptiu. 

És el cas, a tall d'exemple, del bloc post-Bolonya/crisi de 

creixement econòmic, que comprèn assignatures com ara 

Motors de Creixement: Innovació, Institucions i Capital 

Humà (Universitat Carlos III de Madrid), Creixement 

econòmic (Universitat Complutense de Madrid) i Economia 

del Creixement i del Desenvolupament (Universitat Rey 

Juan Carlos).

Això no obstant, algunes de les assignatures assignades 

a aquests blocs sí que desperten —encara que de manera 

excepcional— un interès particular a causa del potencial 

crític que tenen, a saber: Drets i Llibertats Fonamentals 

(Universitat Pompeu Fabra, post-Bolonya/crisi), Ideologies 

Contemporànies i Estructura de l'Acció Col·lectiva 

(Universitat Pública de Navarra, pre-Bolonya/crisi). Tot i 
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això, el potencial crític principal d'aquests blocs temàtics 

rau en la seva capacitat interdisciplinària per connectar 

l'ensenyament i l'estudi d'economia amb altres disciplines, 

com la sociologia, les ciències polítiques, la psicologia,  

el dret, la història, les ciències de la salut, l'educació  

o el turisme. 

Si bé les assignatures d'aquests blocs, per separat i per 

elles mateixes, també són ambigües o demostren un 

potencial crític limitat (de la mateixa manera que la 

interdisciplinarietat tampoc no és sinònim automàtic 

de perspectiva crítica), la possibilitat que ofereixen 

perquè l'alumnat observi i comprengui els fenòmens 

socioeconòmics mitjançant diverses òptiques disciplinàries 

suposa una oportunitat valuosa per rebatre i ampliar les 

metodologies —i fins i tot les definicions i els fonaments— 

de la concepció dominant de l'economia.

Per fi, per concloure aquesta anàlisi, cal ressaltar un 

apunt interessant sobre les variacions observades entre 

el període pre-Bolonya/crisi i l'etapa post-Bolonya/crisi. 

En efecte, en pàgines anteriors s'explicava que durant 

l'etapa post-Bolonya/crisi més de la meitat dels blocs 

temàtics han ampliat —encara que sigui mínimament— 

l'oferta optativa; tanmateix, si es focalitza l'atenció en 

el blocs potencialment crítics, es fa palès que en aquest 

mateix període s'han destruït gairebé tres vegades més 

assignatures optatives possiblement crítiques (16) de les 

que s'han afegit (6).
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En vista d'aquests resultats, es corrobora —almenys de 

manera preliminar o indiciària, i a l'espera prudent de 

fonamentar aquesta troballa amb la informació obtinguda 

mitjançant altres tècniques de recerca— la hipòtesi 

d'aquest apartat: que el ventall d'assignatures optatives 

ofereixen al professorat més marge de llibertat, maniobra 

i possibilitats —per més que sigui un marge imperfecte 

o insuficient— per incorporar temàtiques, assumptes i 

visions crítics i alternatius, sobretot quan es comparen 

aquestes matèries amb troncals, obligatòries o bàsiques 

com les que s'han avaluat anteriorment.

Amb tot, qualsevol conclusió que no considerés els efectes 

restrictius que la implantació del pla Bolonya va tenir 

sobre l'oferta optativa universitària i, en especial, que no 

analitzés les guies docents corresponents a les assignatures 

optatives triades per a l'estudi mancaria de prou fonament 

o rigor per constituir una afirmació. A més, en tot cas, 

per aproximar-se a un diagnòstic encertat, li caldria la 

informació obtinguda amb la resta de tècniques de recerca 

desplegades en aquesta investigació.
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Durant l'examen dels PID es van identificar 26 propostes 

en l'àmbit de l'economia i dels camps afins (empresa, 

finances i relacions laborals). Aquestes propostes poden 

classificar-se en diversos blocs temàtics, entre els quals 

destaquen, de més freqüència a menys: empresa (10 

projectes); noves tecnologies i eines digitals aplicades a 

l'ensenyament (5 projectes); competències i capacitació 

de l'alumnat (5 projectes); professionalització o integració 

laboral (5 projectes), i ensenyament de mètodes, 

metodologies o fórmules concretes (4 projectes). 

En menor proporció, també es van identificar PID 

en altres àrees temàtiques, com ara: metodologies i 

tècniques innovadores a l'aula (3 projectes); dimensió 

social de l'economia o l'empresa (3 projectes); medi 

ambient i desenvolupament sostenible (2 projectes); 

ètica (2 projectes); història econòmica (2 projectes); 

interdisciplinarietat (2 projectes); innovació  

(2 projectes); emprenedoria (1 projecte); perspectiva 

de gènere (1 projecte), i macroeconomia i economia 

internacional (1 projecte).

Així doncs, en l'aproximació temàtica inicial als PID 

identificats, es fa palès que més d'una tercera part 

d'aquests projectes versen, d'una banda, sobre l'àmbit 

empresarial (especialment, sobre la gestió i la creació 

Projectes d'innovació  
docent (PID)
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d'empreses) i, de l'altra, sobre el desenvolupament i 

l'ensenyament a l'aula de metodologies concretes, en les 

quals destaca el rol de les tecnologies digitals. 

Els projectes escollits també presten atenció, encara 

que en menor proporció (menys d'una tercera part), 

tant a la integració de l'alumnat en el mercat laboral 

(concretament, mitjançant la professionalització i l'estudi 

dels perfils professionals) com al desenvolupament de 

les competències i de les capacitats relacionades amb 

l'aprenentatge econòmic i empresarial. 

Aquests resultats fan pensar, d'entrada, que el predomini 

de PID dedicats a l'àmbit de l'empresa indica que la 

innovació a l'ensenyament universitari d'economia 

demostra un biaix mercantilista o dirigit a maximitzar 

l'ocupabilitat de l'alumnat. D'altra banda,  

la preponderància de projectes vinculats a la innovació  

en els mètodes d'ensenyament (particularment, a 

les noves tecnologies) té una lectura ambigua, ja que 

aquestes noves tècniques o mètodes docents poden servir 

tant per reforçar el currículum ortodox com per explicar 

perspectives i propostes econòmiques alternatives.

Convé assenyalar que no totes les universitats de la mostra 

tenen PID relacionats amb l'ensenyament d'economia 

ni han fet PID en general durant els últims cursos. 

Això no obstant, els centres en els quals sí que s'han 

aprovat projectes del camp de l'economia i de les àrees 

afins (amb dotació pressupostària o sense) incorporen 

majoritàriament entre 4 i 5 PID d'aquesta mena. És el cas, 
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per exemple, de la Universitat de Granada, la Universitat 

de València, la Universitat Autònoma de Madrid i la 

Universitat Carlos III de Madrid. En canvi, les universitats 

amb 3 projectes similars o menys són minoria.

Per acabar, a més de fer aquesta avaluació temàtica inicial, 

es van analitzar en detall tres dimensions concretes dels 

projectes, a saber: la seva possible perspectiva crítica/

alternativa, la menció a la gran recessió i el gènere del 

professorat responsable. Les conclusions s'exposen a 

continuació.

A. Perspectiva crítica

Amb relació a la primera dimensió, 12 dels 26 projectes 

inclouen al títol alguna de les paraules clau designades 

per guiar l'anàlisi qualitativa documental. D'aquests 

12 projectes, només 4 poden classificar-se amb alguna 

garantia com a portadors d'una visió crítica o alternativa 

de l'economia: «Incorporar la perspectiva de gènere 

en la docència universitària del grau en Relacions 

Laborals com a element d’innovació i pràctica de bona 

ciència»; «Grup d'Innovació Educativa del Màster 

d'Economia Social»; «ABP+ODS: Disseny d'ABP pel 

desenvolupament sostenible» i «L'educació ètica i 

mediambiental d'empresaris millennials». 

Queden en dubte 2 projectes més («La innovació social 

com a base de desenvolupament territorial: els projectes 

de R+D+I com a font de treball i dinamització» i 

«Repositori de casos pràctics per a la docència en ètica 
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empresarial i responsabilitat social corporativa»), ja 

que, d'acord amb el criteri d'anàlisi, no demostren un 

compromís prou clar o contundent amb una visió crítica 

o heterodoxa de l'economia.

Tal com s'ha explicat a l'anàlisi qualitativa de les guies 

docents, el perquè de la infrarepresentació de PID 

compromesos de manera explícita amb una visió crítica-

heterodoxa de l'economia no és necessàriament ni única 

la falta de voluntat o de compromís del professorat ni la 

seva oposició ideològica a aquests corrents econòmics 

alternatius. D'entrada, un diagnòstic en aquest sentit 

resultaria precipitat per les pròpies limitacions de 

l'anàlisi dels PID indicats abans. Però també perquè 

els projectes triats en aquest treball són els que han 

estat aprovats; és a dir, que és possible que entre els 

desestimats hi hagués propostes crítiques que els òrgans 

competents dels departaments i centres universitaris  

van rebutjar. 

Així doncs, és probable que, en l'àmbit dels PID, el 

professorat també tingui un marge de llibertat limitat, 

no tant per proposar projectes alineats amb una visió 

crítica de l'economia —sens dubte, gaudeixen de més 

llibertat que a les assignatures o als plans d'estudi—, 

sinó per aconseguir que s'aprovin i, sobretot, que es 

financin.

Igualment, és probable que entre les causes d'aquesta 

absència o insuficiència de PID compromesos 

amb alternatives econòmiques crítiques hi hagi el 
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desconeixement del mateix professorat o la manca de 

formació o d'informació sobre la possibilitat de posar 

en pràctica perspectives heterodoxes en aquesta mena 

de projectes. Això els redueix a la seva forma —és 

a dir, a l'ús, per exemple, de les noves tecnologies i 

eines digitals— i passa per alt les oportunitats de fons 

dels PID com a fórmules útils (i més assequibles) per 

incorporar visions crítiques i alternatives de l'economia 

a l'ensenyament universitari.

Finalment, molts dels títols dels PID que s'han 

referenciat en aquest estudi són ambigus o imprecisos, 

o donen peu a diferents interpretacions, per tal 

com no exposen de manera explícita les afinitats 

teòriques o la dimensió ideològica del projecte. Valgui 

l'exemple d'«Historiografia econòmica: autors 

clàssics i eines digitals per millorar el coneixement de 

l'economia actual», el propòsit del qual és optimitzar 

l'aprenentatge i la comprensió econòmica del present 

a partir de la connexió amb el passat. Però a què es 

refereix concretament amb economia actual?, i quins 

són aquests autors clàssics que articulen el coneixement 

econòmic del passat i del present?

En ocasions, fins i tot és complicat desxifrar de què 

tracta o què planteja exactament el projecte, com és el 

cas d'«Experiències passades, reptes futurs i innovació 

docent» de la Universitat Pablo de Olavide. 

L'ambigüitat o la indeterminació teòrico-ideològica dels 

PID pot interpretar-se com un reflex de l'ambigüitat 
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dels mateixos continguts i, per extensió, de la manca de 

compromís contundent amb les perspectives crítiques 

i alternatives o, inclús, de l'alineació —per convicció o 

inèrcia— amb una visió neoclàssica de l'economia.

Malgrat tot, aquesta ambigüitat no s'ha d'interpretar 

necessàriament en termes negatius, ja que és possible 

que, a pesar de la indeterminació dels títols, alguns dels 

projectes sí que desenvolupin temàtiques o perspectives 

econòmiques alternatives i, fins i tot, crítiques. De fet, 

cal considerar també la possibilitat que l'ambigüitat en 

la titulació d'aquests PID sigui una estratègia deliberada 

per evitar ser rebutjats durant la selecció, si el procés 

està guiat per responsables i criteris de caràcter més 

ortodox.

B. Crisi econòmica o gran recessió

Pel que respecta a la segona dimensió d'anàlisi, és a 

saber, l'esment o la manca d'esment al títol dels PID del 

fenomen, de l'ensenyament o de l'aprenentatge de la 

gran recessió, els resultats són nítids i unívocs: ni un 

sol d'aquests projectes esmenta la crisi econòmica de 

2008 ni, tan sols, fa referència a altres processos de crisi 

anteriors o semblants. 

Les causes d'aquesta absència radical de la gran recessió 

com a temàtica clau d'estudi —replicada, cal recordar, 

als continguts de les assignatures examinades en pàgines 

anteriors— també són difícils de rastrejar. Tanmateix, 

és possible que aquest silenci a propòsit de la crisi 
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econòmica consisteixi en la seva falta de vigència per 

als cursos recents i actuals, sobretot en comparació amb 

altres temàtiques més intemporals i rendibles —com és 

l'univers empresarial o mercantil— o més atractives i al 

dia —com ara la qüestió ecològica o la igualtat de gènere.

C. Sexe del professorat

Per acabar, els resultats de la tercera dimensió 

d'anàlisi dels PID, que es fixa en el sexe de les persones 

responsables o coordinadores dels projectes, són més 

encoratjadors que els de les assignatures examinades. 

En efecte, l'equilibri de gènere és més gran als PID: 

dels 26 projectes escollits, 9 estan dirigits per dones i 11 

per homes. A més, una dada particularment interessant 

que convé destacar és que, dels 4 PID alineats amb una 

concepció crítica o alternativa de l'economia, 3 estan 

coordinats per dones.

Sembla, per tant, que el caràcter discrecional, voluntari i 

més flexible d'aquests projectes afavoreix que les dones 

participin més en comparació amb altres mecanismes 

més rígids i, moltes vegades, regits per pràctiques de 

cooptació i meritocràcia intensament masculinitzades 

que caracteritzen altres parcel·les de l'ensenyament i de 

la investigació universitaris.
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Anàlisi de  
les percepcions  
i les demandes

del professorat, de l'alumnat 
i dels agents de cooperació 

universitària
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Existència d'un enfocament 
dominant a l'ensenyament 
d'economia i característiques

El 88,4% del professorat enquestat estima que la visió 

neoclàssica de l'economia és la perspectiva dominant a la 

docència universitària: concretament, més de la meitat de 

les persones participants estan «totalment d'acord» amb 

aquesta afirmació (gràfic 4).

GRÀFIC 4. PROFESSORAT

«A l'ensenyAment d'economiA, lA visió 
neoclàssicA és lA dominAnt»

FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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A més, aquesta opinió és molt comuna tant entre els 

homes (94,6% dels participants) com entre les dones 

(76,7% de les participants). De fet, menys del 10% 

(majoritàriament dones) té una actitud o opinió neutra a 

propòsit d'aquest tema i només un 2,3% està «totalment 

en desacord» amb aquesta afirmació. Sobre la visió 

ortodoxa de l'economia, una professora afirma: 

Jo penso que el que prima és l'economia capitalista i 

l'anomenada ortodòxia econòmica, i tot es filtra en aquest 

sentit. Tot el que s'allunyi o se separi d'aquest pensament 

dominant es considera amenaçant o preocupant perquè pot 

generar una manera d'interpretar allò que se sosté sobre 

bases inqüestionables i tot això genera inquietud i incertesa, 

i no agrada a l'acadèmia. 

Així mateix, el conjunt del professorat entrevistat 

també està d'acord que hi ha un paradigma dominant 

a l'ensenyament d'economia i amb els paràmetres 

conceptuals d'aquest paradigma. En aquest sentit, un dels 

docents declara:

Bàsicament, està dominat per dos enfocaments; o per 

un enfocament, que seria la síntesi entre el paradigma 

neoclàssic i el keynesià de l'economia.  

Seria l'ultramegadominant.

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Dona, professora, 
no vinculada a 
l'economia crítica)
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L'alumnat també percep aquesta articulació de la docència 

entorn d'una visió única de l'economia (gràfic 5). Així, 

el 72,4%, de manera gairebé igual entre homes i dones, 

està d'acord o totalment d'acord amb aquesta afirmació. 

Si bé el percentatge d'alumnes que discrepen pel que fa a 

aquest diagnòstic és reduït, crida l'atenció que el 22,4% 

de participants (amb un percentatge bastant equilibrat 

quant al sexe) es mostren «neutrals» respecte d'aquesta 

afirmació.

Aquest posicionament pot interpretar-se, d'una banda, 

com un senyal de desconeixement o de criteri insuficient 

per avaluar l'ensenyament econòmic des d'un punt 

de vista crític i per identificar-ne els biaixos i vicis 

teòrico-ideològics —causat per la desincentivació de 

GRÀFIC 5. ALUMNAT

 «A l'ensenyAment d'economiA, lA visió neoclàssicA 
és lA dominAnt"
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l'aprenentatge crític o, precisament, per la normalització 

històrica de l'enfocament econòmic ortodox com la millor 

i l'única perspectiva possible, la qual cosa anul·la altres 

alternatives. D'altra banda, pot entendre's com l'expressió 

d'una experiència i d'una valoració de l'ensenyament 

econòmic en la qual la visió neoclàssica dominant sí que 

conviu amb mirades alternatives. L'alumnat ho manifesta a 

les entrevistes amb declaracions com aquesta:

L'economia neoclàssica [és] com una mena de dogma únic, 

una manera de veure l'economia com si fos una ciència 

natural.

Una part de l'alumnat entrevistat reconeix com a 

enfocament dominant «l'enfocament capitalista», el 

qual es materialitza en l'ensenyament d'una economia 

que es defineix principalment d'acord amb els principis de 

l'economia neoclàssica i que es presenta des d'un punt de 

vista ideològic com una ciència objectiva que descriu un 

homo economicus que soluciona les qüestions del mercat 

amb un biaix individualista:

Gairebé tot està enfocat a l'obtenció de beneficis i, com més 

se'n pugui obtenir, millor. 

(Home, alumne,  
vinculat a  
l'economia crítica)

(Home, alumne,  
no vinculat a  
l'economia crítica)
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GRÀFIC 6. PROFESSORAT

«l'enfocAment neoclàssic és UnA peRspectivA 
objectivA en l'ensenyAment d'economiA"
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

Quant a l'objectivitat o la neutralitat d'aquest 

paradigma en l'ensenyament d'economia, prop del 63% 

del professorat enquestat no considera que es tracti d'un 

paradigma objectiu, postura compartida per més de la 

meitat dels homes i de les dones (gràfic 6). Sobre això, 

un dels docents entrevistats assenyala:

El coneixement és situat i no és aliè a les relacions de poder: 

respon a dinàmiques estructurals més grans que tenen 

a veure amb els interessos de les classes, les dimensions 

de poder dominant; i aquest paradigma és funcional a les 

relacions de poder. Permet tenir i reduir l'economia de 

manera senzilla i encoratja comportaments econòmics 

determinats, certs espais, certes racionalitats, certs cossos, 

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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certes feines que remuneren d'acord amb l'estructura 

simbòlica de l'economia política del valor.

Tanmateix, sobta que prop del 20% del professorat de tots 

dos sexes no vulgui o no sàpiga avaluar si es tracta d'una 

perspectiva econòmica neutra o si, ans al contrari, està 

impregnada (com qualsevol altra) d'intencionalitat, substrat 

polític i ideologia. A l'altre extrem, hi ha el 17,4% del 

professorat (amb un percentatge molt semblant a tots dos 

sexes) que sí que considera que el paradigma neoclàssic és 

un enfocament teòric-docent estrictament objectiu (gràfic 6).

Bona part de l'alumnat també posa en dubte l'aura 

d'imparcialitat i de neutralitat amb la qual es revesteix 

la visió neoclàssica de l'economia a l'ensenyament 

universitari (gràfic 7). Així, el 42% està en desacord 

GRÀFIC 7. ALUMNAT

«l'enfocAment neoclàssic és UnA peRspectivA 
objectivA en l'ensenyAment d'economiA»
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o totalment en desacord amb la identificació d'aquest 

enfocament ortodox com una perspectiva purament 

objectiva; una percepció, d'altra banda, més comuna entre 

els homes. 

Això no obstant, si hi ha un percentatge que novament 

sobta és el d'alumnes que adopten una actitud «neutra»: 

gairebé el 40% no vol o no pot posicionar-se pel que fa 

a aquest enunciat. Això pot entendre's, una vegada més, 

com a senyal de desconeixement o d'incapacitat per jutjar 

la pretesa objectivitat del plantejament econòmic ortodox 

o bé com una opinió que podria especular-se que indica 

que la visió neoclàssica no és més (ni menys) objectiva ni 

parcial que qualsevol altre posicionament interpretatiu  

de l'economia. 

Finalment, a propòsit d'aquesta mateixa qüestió, cal 

destacar un detall relatiu al gènere: el percentatge de 

dones que consideren la visió neoclàssica de l'economia 

com una perspectiva estrictament objectiva gairebé 

duplica el dels seus companys (una opinió, d'altra banda, 

compartida pel 18% de les persones enquestades).

Pel que es refereix a la diversitat d'eines metodològiques, 

l'estudiantat enquestat es mostra dividit: més del 42% no 

creu que se'ls ensenyi altres eines d'anàlisi per afrontar 

els problemes econòmics que no siguin les pròpiament 



125RECERCA DIAGNÒSTICA SOBRE LA SITUACIÓ DE L'ENSENYAMENT D'ECONOMIA  
AL SISTEMA UNIVERSITARI PÚBLIC ESPANYOL

GRÀFIC 8. ALUMNAT

«consideRo qUe s'ofeReixen AltRes eines d'Anàlisi, 
A més de les mAtemàtiqUes, peR AboRdAR els 
pRoblemes econòmics»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

matemàtiques (postura a la qual donen suport més de la 

meitat dels homes, però només el 35% de les dones). En 

canvi, prop del 40% té la percepció completament oposada 

(gràfic 8): és a dir, creu que la docència actual sí que li 

dona capacitat per explorar i posar en pràctica mètodes 

analítics diferents dels matemàtics (opinió més comuna 

entre les dones, amb una diferència relativament notable 

respecte dels homes). Alhora, més del 18% adopta una 

postura neutra, sia perquè no se sent capacitat o capacitada 

per respondre la pregunta o perquè no té una opinió clara 

al respecte, sia perquè no és conscient de l'existència 

d'altres metodologies d'anàlisi econòmica diferents de  

les matemàtiques.
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L'alumnat entrevistat sí que manifesta que la 

metodologia dominant se sustenta en un model que 

inclou per damunt de tot eines matemàtiques i de 

l'econometria. Així mateix, destaca la manca d'eines 

provinents de les ciències socials que permetin detectar 

problemes relatius als contextos socials i a la realitat 

econòmica, que requereixen models que no es basin 

només en càlculs:

Trobo que hi ha un problema amb les matemàtiques a 

l'economia i és que es vol disfressar d'alguna manera 

el que és una ciència social, que té un objecte d'estudi 

radicalment diferent del de les ciències naturals i, per tant, 

unes metodologies d'alguna manera diferents. Crec que sí 

que són un element molt útil per tractar dades empíriques, 

etcètera; però no hem de deixar de banda que hi ha certes 

implicacions, certs pressupostos, que es tenen en compte 

que, en certa manera, poden fer que allò que sembla 

totalment formal i objectiu estigui esbiaixat d'alguna 

manera.

(Home, alumne,  
 vinculat a  

l'economia crítica)
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Homogeneïtzació dels plans 
d'estudi i efectes de la crisi
En demanar al professorat per l'evolució dels plans 

d'estudi en economia, prop del 56% va respondre que no 

creu que durant les últimes dècades s'hagin incorporat 

altres plantejaments heterodoxos ni perspectives 

alternatives a la visió neoclàssica dominant, opinió que 

comparteixen la meitat de les dones i quasi el 60% dels 

homes (gràfic 9). També crida l'atenció que prop d'una 

tercera part dels subjectes enquestats (en proporció 

gairebé idèntica quant als sexes) no vulguin o no puguin 

avaluar si d'ençà que van ser estudiants fins ara, com a 

GRÀFIC 9. PROFESSORAT

«d'ençà qUe vAig seR estUdiAnt fins ARA, com A docent, 
els plAns d'estUdi en economiA hAn intRodUït AltRes 
tipUs d'enfocAments heteRodoxos» 
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docents, han notat un canvi als plans d'estudi que hagi 

diversificat i ampliat la perspectiva ortodoxa tradicional a 

l'ensenyament universitari d'economia.

El professorat entrevistat també afirma que no hi ha hagut 

canvis destacables:

Jo crec que no. [...] Vaja, jo crec que els plans d'estudi són 

més o menys els mateixos.

Els plans d'estudi, segons el meu parer, han canviat poc; 

molt poc, diria jo. El que canvia més són les persones, però 

quan un llegeix els descriptors de l'assignatura que ha 

d'impartir, no hi descobreix canvis importants.

Un dels professors resumeix així algunes de les causes 

del procés d'homogeneïtzació que s'assenyalen a les 

entrevistes:

És un procés molt complex. Jo crec, però, que té bastant a 

veure amb relacions de poder que s'han anat concretant 

a l'acadèmia, però que, en realitat, venen de relacions de 

poder molt més genèriques. [...] O sigui, que no ha estat 

un procés espontani, natural, sinó que ha estat un procés 

conscientment o inconscientment de lluita de poder que 

han guanyat els que defensaven aquestes teories; moltes 

vegades, a més, amb el suport financer i institucional, i 

la reconeixença social, d'altres dimensions externes. No 

soc historiador del pensament, però de ben segur que en 

molts llocs s'ha escrit com, de mica en mica, es van anar 

estandarditzant els programes d'economia i els manuals 

(Dona, professora,  
no vinculada a  

l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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(el coneixement que hi ha als manuals). Dubto molt que hi 

hagi una altra disciplina social que faci una homogeneïtzació 

tan clara, si més no, dels cursos introductoris o dels cursos 

troncals de la disciplina.

Igualment, el professorat entrevistat fa notar un origen 

històric específic en la tendència vers l'homogeneïtzació 

del coneixement a l'ensenyament d'economia, per 

bé que situa aquest origen d'acord amb perspectives 

històriques i filosòfiques diferents. En particular, es poden 

categoritzar tres tipus de resposta relatives a tres moments 

històrics que es connecten entre sí a les fases d'avançada i 

d'evolució del sistema econòmic capitalista. Les tres etapes 

històriques en qüestió són:

1.  La primera fase s'identifica amb el positivisme que 

neix als segles XIX i XX. Està lligada a la construcció de 

«l'objectivitat del coneixement científic» i genera uns 

paràmetres segons els quals s'estableixen coneixements 

vàlids o no vàlids. Aquest model, estrictament relacionat 

amb els processos socials, determina un ordre de poder 

segons els qual el coneixement es construeix com a 

imparcial, únic i legítim, i s'expulsa altres realitats 

que esdevenen irrellevants o no fiables. Aquest procés 

involucra també l'economia (neoclàssica), que passa a 

considerar-se la més objectiva i important de les ciències 

socials.
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2.  La segona fase coincideix amb la Segona Guerra Mundial, 

a causa de la influència que els Estats Units obtenen amb 

la victòria, que es fa palesa també en els canvis relatius  

a la formació i als currículums. 

3.  La tercera fase destacada és l'inici del neoliberalisme 

que, per convenció històrica, es fa començar a principis 

de la dècada dels anys vuitanta del segle XX, encara que 

els canvis en les polítiques econòmiques que han imposat 

un pensament dominant a les facultats d'Economia, 

influïdes pel lideratge dels Estats Units, van començar  

la dècada anterior.

A més de la identificació dels orígens històrics indicats, 

tothom que va participar a l'entrevista va admetre la 

influència del model anglosaxó sobre l'ensenyament 

d'economia al sistema universitari local.
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Quant al possible punt d'inflexió de la crisi econòmica 

iniciada el 2008 (la gran recessió) respecte dels canvis 

als plans d'estudi, prop del 60% del professorat 

enquestat considera que no ha influït sobre la 

modificació de l'ensenyament d'economia a l'última 

dècada, una postura compartida per més del 60% dels 

homes i més de la meitat de les dones (gràfic 10). En 

canvi, el 22% sí que pensa que la crisi econòmica ha 

repercutit en la docència de l'economia (percepció més 

comuna entre les dones), mentre que més del 18% no es 

posiciona en cap sentit.

GRÀFIC 10. PROFESSORAT

«consideRo qUe l'últimA cRisi econòmicA hA 
inflUït sobRe l'ensenyAment d'economiA A 
l'últimA dècAdA»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

 % TOTAL% HOMES  % DONES

totAlment  
d'AcoRd

totAlment  
en desAcoRd
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d'AcoRden desAcoRd neUtRe
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Una de les persones docents entrevistades ho expressa així:

Trobo que no ha canviat gaire; de fet, penso que això és 

greu, perquè des que jo vaig ser alumne fins que he arribat 

a professor hem tingut una crisi que ha consolidat els 

economistes i les ciències econòmiques, i els ha posat en 

qüestió. Tanmateix, pel que he vist, això no ha tingut cap 

repercussió en la malla curricular i, si n'ha tingut, ha estat 

per introduir alguna matèria nova o algunes optatives 

noves més vinculades a noves tècniques de treball i que, des 

del meu punt de vista, continuen partint d'un paradigma 

d'eficiència.

Durant les entrevistes als agents vinculats amb la 

cooperació universitària, també es va demanar pels 

possibles efectes que ha tingut la crisi econòmica, però les 

persones entrevistades o bé no han sabut respondre o bé 

no ho han volgut fer. La raó pot ser que no van començar 

a treballar fins després de la crisi (i, en conseqüència, no 

tenen una perspectiva comparativa) o que no han volgut 

acotar-ho. Tot i això, una de les persones entrevistades —

que, a més d'exercir altres rols en institucions relacionades 

amb la cooperació universitària, és docent en Economia— 

considera que la crisi econòmica no ha modificat 

l'ensenyament d'economia:

No ha suposat cap canvi; jo crec que no.

Segons una altra persona entrevistada, la crisi sí que 

va suposar un canvi important per a la cooperació 

(Home, agent, 
no vinculat a 

l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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universitària i l'àmbit d'actuació de les ONG, en especial 

quant al finançament. Així, es va passar de disposar de fons 

abundants a enfrontar-se amb la paralització del sector:

Més que un canvi de concepció, va ser com despertar-

se d'un somni. A l'època de la precrisi, a la bombolla 

del creixement econòmic espectacular que hi va haver a 

Espanya, el sector de la cooperació va viure un boom. […] 

Llavors sí que va haver-hi un despertar d'una realitat que 

potser no era real. […] potser a la cooperació no és que 

visquéssim per damunt de les nostres possibilitats, però sí 

que vivíem en un món que no era el real .

(Home, agent, 
no vinculat a 
l'economia crítica)
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A. Necessitat de qüestionament de les teories i dels 

supòsits neoclàssics

La immensa majoria del professorat enquestat, un 

concloent 95,4%, considera fonamental capacitar 

l'alumnat perquè qüestioni les teories i els models 

econòmics presentats a classe (gràfic 11).

Necessitats o millores 
potencials en la docència 
d'economia

GRÀFIC 11. PROFESSORAT

«és fonAmentAl ensenyAR l'AlUmnAt A qüestionAR 
les teoRies i els models econòmics»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

 % TOTAL% HOMES  % DONES

totAlment  
d'AcoRd
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En relació amb el sexe, el percentatge és molt equilibrat i 

més del 90% dels homes i de les dones hi coincideixen.

El professorat entrevistat planteja la importància 

d'ensenyar perspectives alternatives per al qüestionament 

dels enfocaments dominants. Una de les persones 

entrevistades afirma:

Si es fa, és pel pur voluntarisme del professor que tingui 

consciència que cal fer-ho; i jo crec que poder, es pot 

fer, fins i tot amb l'esquema que tenim ara d'exàmens 

comuns, etc. Es poden explicar els models que entren a 

l'examen, es poden explicar les eines bàsiques que l'alumne 

necessitarà als cursos següents i, així i tot, deixar espai 

per debatre aquests supòsits, les conclusions, els models… 

per debatre les singularitats d'aquests models i fins a quin 

punt es corresponen o no es corresponen amb les realitats 

econòmiques en què vivim.

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)
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GRÀFIC 12. ALUMNAT

«és fonAmentAl ApRendRe A qüestionAR les 
teoRies i els models econòmics»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

Igualment, l'alumnat que va respondre l'enquesta pensa 

de manera gairebé unànime que aprendre a qüestionar 

les teories i els models econòmics ha de ser una 

competència bàsica del procés d'aprenentatge (gràfic 12). 

Concretament, més del 91% de l'estudiantat té aquesta 

percepció i prop del 77% hi està «totalment d'acord» 

(grau màxim d'aprovació).  
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D'altra banda, l'alumnat entrevistat expressa la 

necessitat d'incloure corrents de l'economia crítica 

als plans d'estudi per fomentar l'opinió crítica i la 

comprensió de la realitat social i econòmica, sobretot 

de cara a analitzar la crisi global actual. En paraules 

d'algunes de les persones entrevistades:

Jo crec que fa molta falta que les qüestions que es 

tracten a la universitat es posin a debat i qüestionament 

contínuament, perquè, si no hi hagués un debat constant, 

la universitat entraria en crisi. Penso que completament tot 

hauria de qüestionar-se. Però hi ha un problema, que és que 

l'economia sol tractar-se com una carrera molt tècnica i hi 

ha molta gent que no té una vocació d'economista com a tal.

Com més matèries tinguem i més coneixements, doncs més 

crítics podem ser i qüestionar més les coses.

(Home, alumne, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Dona, alumna, 
no vinculada a 
l'economia crítica)
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Amb tot, més del 65% no considera que l'ensenyament 

que rep fomenti l'opinió crítica ni el qüestionament de 

les teories econòmiques impartides. D'altra part, prop 

d'un 20% de l'estudiantat no vol avaluar aquest assumpte 

o no sap com fer-ho (gràfic 13). És a dir, es percep una 

insatisfacció notable entre els desitjos o les exigències 

de formació crítica de l'alumnat i el conreu efectiu de la 

competència o la capacitat de pensament crític a l'aula.

Pel que respecta al sexe, les postures majoritàries 

exposades aquí són comunes en proporcions bastant 

equilibrades entre els homes i les dones, tot i que amb 

certs matisos. Primerament, els alumnes despunten 

més que les companyes a l'hora de reivindicar la 

necessitat d'aprendre a qüestionar les teories i els models 

GRÀFIC 13. ALUMNAT

«en geneRAl, A les clAsses es fomentA l'opinió 
cRíticA pRòpiA i el qüestionAment de les teoRies 
econòmiqUes»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

 % TOTAL% HOMES  % DONES

totAlment  
d'AcoRd
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econòmics: mentre que més del 98% dels homes hi  

estan d'acord o totalment d'acord, el percentatge de 

dones d'aquest parer baixa al 85%. Segonament, les 

alumnes destaquen per damunt dels companys en les 

posicions neutrals, és a dir, semblants a la fórmula «no 

sap, no contesta» (una tendència, d'altra banda, que 

s'observa no solament en aquest punt, sinó en gran part 

de les preguntes plantejades al qüestionari de l'alumnat).

Les entrevistes, un cop més, reflecteixen la tendència a 

l'ensenyament d'un model teòric sense qüestionaments 

profunds:

Trobo que t'ensenyen només aquesta teoria, però no 

ensenyen a criticar-la o a justificar-la, perquè la cosa és 

així; al contrari, això és el que diu la teoria i t'has de guiar 

segons això.

A mesura que els cursos avancen, fas Micro[economia] 1, 

Micro[economia] 2, Micro[economia] avançada..., vas 

relaxant-ne alguns, però en cap moment no et qüestiones 

per què aquests supòsits són així.

Es posa de manifest que hi ha una tendència a ensenyar 

una teoria ortodoxa, encara que també es fa constar que 

en algunes assignatures es presenten models teòrics 

alternatius:

Solament, potser, a Política Econòmica es parla i es fa  

una mena de descripció de les heterodoxes; d'algunes,  

no de totes.

(Home, alumne, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, alumne, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, alumne, 
no vinculat a 
l'economia crítica)
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En general, manifesten que no hi ha un qüestionament de 

fons de la disciplina perquè:

L'economia sol tractar-se com una carrera molt tècnica.

A més, l'alumnat també fa notar que, a la universitat, hi 

manca temps per dedicar al debat, cosa que impossibilita 

entrar en la crítica dels principis de l'economia dominant. 

Així, afirmen que s'intenta:

...homogeneïtzar-ho tot en un mateix corrent de pensament 

perquè sigui més fàcil.

B. Necessitat de contextualització històrica  

i reflexió ètica

El professorat entrevistat subratlla la importància de la 

contextualització històrica. A continuació, es reprodueix 

una de les aportacions en aquest sentit:

Després de la Segona Guerra Mundial, comença a haver-hi 

una homogeneïtzació del currículum en Economia que el 

vincula més a les nord-americanes, que comencen a tenir 

més pes a l'acadèmia. Més que una teoria de la conspiració 

en el sentit de «fiquem-hi unes teories concretes», [és] 

perquè la gent que tenia més pes a les universitats, que 

destacaven més i que de mica en mica van anar traient (més 

tard, ja amb els Nobel, etcètera) més producció científica 

es van posicionar com les millors; van semblar, encara que 

no fos cert, les més rellevants. Els currículums van anar 

impregnant-se d'aquesta mena de discurs i d'aquest tipus 

de malla curricular. [...] Hi ha hagut també una pretensió 

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)

(Home, alumne, 
vinculat a 

l'economia crítica)

(Home, alumne, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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de ser més científic i d'omplir les malles curriculars amb 

assignatures més relacionades amb les matemàtiques, 

l'econometria, les comptabilitats. Qüestions que argumenten 

que són més tècniques, neutrals i objectives, quan en realitat 

no ho són.

Amb relació a la necessitat de contextualització històrica, 

l'alumnat entrevistat afirma que a l'assignatura d'Història 

Econòmica s'ofereix una mirada una mica més alternativa, 

a diferència de la resta d'assignatures del pla docent:

Avui dia, que jo hagi fet, crec que Història Econòmica, 

per això que pots donar l'opinió de com veiem nosaltres 

mateixos la teoria; podem anar recollint nosaltres mateixos 

el que més desitgem o el que creiem que està més relacionat 

amb el tema. Deixa una mica més de llibertat per elaborar el 

temari i, després de donar la teva opinió, relacionar-ho amb 

altres economies .

Tot l'alumnat entrevistat afirma que, a l'ensenyament 

d'economia, la història del pensament econòmic és 

marginal i relativa a un pensament ortodox, per la qual 

cosa el pensament crític no en forma part:

Partim de la base que no ens ensenyen un pensament crític 

i que no s'incentiva el debat. Les reflexions personals... O bé 

s'aprèn a reflexionar, a debatre i a argumentar de manera 

autodidacta o no se n'aprèn, perquè la universitat no t'ho 

ensenya.

D'altra banda, l'alumnat entrevistat assenyala que, a 

l'ensenyament d'economia, no es fa esment directe al 

(Home, alumne, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, alumne, 
no vinculat a 
l'economia crítica)
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qüestionament ètic; a més, està d'acord a remarcar que 

seria fonamental relacionar l'ètica amb l'economia a la 

universitat:

Al màrqueting, sobretot ara per ara, això s'estudia molt; 

però no s'estudia perquè realment t'importi l'ètica i 

l'impacte del que fas, sinó perquè «si em porto bé amb 

els altres, els altres em compren». Per tant, no m'agrada 

aquesta manera de veure-ho. No s'ensenya realment ètica: 

s'ensenya interès.

C. Necessitat d'un ensenyament plural

Més del 82% del professorat que va respondre el 

qüestionari afirma que intenta introduir una visió plural 

i diversa de l'economia i dels seus enfocaments a la 

docència (gràfic 14). És un compromís comú entre més del 

80% de les persones, tant els homes com les dones.

Per la seva banda, el professorat entrevistat assegura que 

aquesta visió pluralista és necessària a l'ensenyament 

d'economia per tal de comprendre les complexitats de la 

realitat econòmica i social, i poder oferir a l'alumnat eines 

teòriques adequades:

(Dona, alumna,  
no vinculada a  

l'economia crítica)
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Sí, és necessari, perquè és difícil que l'alumnat, amb el 

coneixement que té, sigui capaç d'identificar que hi ha 

altres maneres d'interpretar la realitat. L'alumnat no té 

prou maduresa —en l'àmbit en què estudia— per ser la veu 

dissuasiva. D'alguna manera, se li està marcant quina ha de 

ser la seva línia de pensament.

És imprescindible perquè, d'alguna manera, és l'enfocament 

dominant. Economia simplement apunta una manera 

d'entendre l'economia: una racionalitat, una direcció fixa 

amb allò que té a veure amb el creixement econòmic, amb 

la previsió de beneficis, amb l'utilitarisme... Dona una visió, 

podem dir-ne, caricaturesca del que és l'economia.

20
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(Dona, professora,  
no vinculada a  
l'economia crítica)

GRÀFIC 14. PROFESSORAT

«pRocURo ofeRiR UnA visió plURAl de l'economiA 
mostRAnt lA diveRsitAt d'enfocAments qUe 
existeixen»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA

 % TOTAL% HOMES  % DONES

totAlment  
d'AcoRd

totAlment  
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d'AcoRden desAcoRd neUtRe

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)
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Així mateix, prop del 56% del professorat considera que 

l'alumnat mostra interès especial a estudiar i conèixer 

enfocaments heterodoxos o alternatius de l'economia, 

postura que comparteixen més de la meitat dels homes i de 

les dones (gràfic 15). Sobta, però, que gairebé una tercera 

part d'aquest professorat —en especial, les dones— no 

sembla conèixer els interessos de l'estudiantat, no sap com 

respondre la pregunta o considera que l'interès dels i de les 

alumnes per aquestes qüestions no és significatiu.

Pel que fa a l'interès de l'alumnat pels enfocaments 

heterodoxos, el professorat entrevistat reconeix actituds 

diferents. En particular, identifiquen un perfil entusiasta 

al qual li estimulen les noves perspectives. També, però, 

detecten un perfil frustrat per la falta d'eines ulteriors de 

GRÀFIC 15. PROFESSORAT

«consideRo qUe l'AlUmnAt està inteRessAt A 
estUdiAR enfocAments heteRodoxos»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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l'economia crítica —al marge de propostes puntuals— i 

per la manca d'oportunitats reals de formació respecte 

de les noves temàtiques. Finalment, com s'assevera a 

continuació, distingeixen un perfil indiferent a les propostes 

heterodoxes, l'interès principal del qual és la superació dels 

exàmens:

El que jo veig, en general, és que els joves sempre volen 

saber, aprendre i trobar coses que els agradin, i sumar-

se a propostes. Els costa molt perquè és molt difícil i crec 

que perquè, a més, venen d'un sistema que el que fa a la 

secundària és apagar-los, en comptes de que s'impliquin. 

Bé, no solament la secundària, sinó en termes generals, fa 

que no s'impliquin en fenòmens que els envolten. I llavors 

costa. La meva percepció és que, a classe, sembla que els 

agrada, es motiven, però després no arriben a arrencar i a 

anar més enllà en altres coses.

Jo crec que hi ha diversos perfils d'estudiant. N'hi ha que 

ja venen a l'aula sent activistes, per entendre'ns: tenen 

moltes ganes d'aprendre coses des d'aquesta perspectiva 

més crítica. Hi ha altres estudiants que no, necessàriament, 

però que estan com superoberts; i aquests són els que 

realment aconsegueixes fer reflexionar i obrir els ulls. I 

hi ha estudiants, potser també perquè són més grans, que 

sembla que ja estan molt més encarrilats i tenen una visió 

més pragmàtica i molt més conformista sobre allò que 

han d'aprendre: una relació molt més utilitarista amb els 

estudis, que és «jo m'he proposat fer aquests estudis per 

poder fer això, així que no em vinguis amb històries.

(Dona, professora,  
vinculada a  
l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)
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En demanar al professorat que avaluï el seu grau d'integració 

de perspectives crítiques a la docència, sia aplicant-les sia 

participant-hi, el 40,7% afirma que utilitza bastant aquests 

enfocaments (sobretot els homes) i, fins i tot, el 23,3% 

(encapçalat per les dones) assegura fer-los servir molt; per 

contra, més del 30% del professorat considera que participa 

poc o molt poc d'aquesta integració crítica, una percepció 

lleugerament més comuna entre les dones (gràfic 16).

 % TOTAL% HOMES  % DONES

En general, a la majoria de l'alumnat tant se li'n dona. 

O, almenys, tant se li'n dona a una part important de 

l'alumnat, en el sentit que han d'estudiar això, doncs ho 

estudien, però si han d'estudiar una altra cosa, els hi és 

igual. A mi em ve: «què és el que haig de posar-te, perquè 

jo m'ho estudio.» És una part important; no sé si la majoria, 

però és una part important.

GRÀFIC 16. PROFESSORAT

indiqUi fins A qUin pUnt integRA peRspectives 
cRítiqUes A lA docènciA o hi pARticipA
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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Tanmateix, si s'observa l'opinió de l'alumnat 

enquestat (gràfic 17), es comprova que més del 

72% —un percentatge elevat, més comú entre les 

dones— considera que l'ensenyament no presenta 

una visió plural de l'economia ni reconeix la 

diversitat d'enfocaments existents (institucional, 

marxista, post-keynesià, feminista, ecològic, etc.). 

Concretament, més del 40% de l'estudiantat està 

totalment en desacord amb què l'ensenyament divers 

de l'economia sigui una realitat a les universitats 

espanyoles avui dia. Al contrari, només el 15,5% pensa 

que la formació econòmica que reben demostra un 

esperit divers i plural (una percepció comuna sobretot 

entre els homes).

GRÀFIC 17. ALUMNAT

«A clAsse s'ensenyA UnA visió plURAl 
de l'economiA i es mostRA lA diveRsitAt 
d'enfocAments qUe hi hA (institUcionAl, 
mARxistA, postkeynesià, feministA, ecològic, 
AUstRíAc, etc.)»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Quant al seu interès, l'alumnat entrevistat expressa la 

necessitat d'aprendre altres enfocaments i d'adquirir 

coneixements sobre corrents heterodoxos als plans 

d'estudi per tal de fomentar l'opinió crítica i la 

comprensió de la realitat social i econòmica, en especial 

de cara a analitzar la crisi global actual (crisi ecològica, 

crisi de cures, crisi econòmica, etc.):

Primerament, sí que em semblaria bastant útil. O sigui, el 

pensament crític en general, no solament a l'economia, és 

una cosa que conec poc, em sembla, i que, qui té la sort de 

desenvolupar-lo, bé, i qui no, doncs res... Per tant, sí que 

em sembla útil.

Com més matèries tinguem i més coneixements, doncs més 

crítics podem ser i qüestionar més les coses.(Home, alumne, 
no vinculat a 

l'economia crítica)

(Dona, alumna,  
no vinculada a  

l'economia crítica)
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D. Necessitat d'interdisciplinarietat

El 94% del professorat enquestat considera que 

ensenyar i aprendre les connexions i els intercanvis 

entre l'economia i altres disciplines és una tasca de 

valor immens per a la docència universitària crítica i de 

qualitat, percepció que comparteixen igual més del 90% 

dels homes i de les dones (gràfic 18).

GRÀFIC 18. PROFESSORAT

«consideRo necessARi intRodUiR UnA visió 
inteRdisciplinàRiA A l'ensenyAment d'economiA»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Les persones docents entrevistades remarquen la 

importància de la interdisciplinarietat per desenvolupar 

eines que serveixin per comprendre la realitat social i 

econòmica. De fet, una professora afirma:

Una cosa que considero fonamental és el tema de la 

interdisciplinarietat, que també fa por i genera incertesa. 

Fins a on arriba l'economia?; quina part sobreïx l'economia 

en el cas de la meva branca del coneixement?; què és 

l'economia pura i l'economia aplicada?; si una cosa és 

qualitativa, perd valor respecte del quantitatiu? En fi, què és 

el que ha d'analitzar un economista i quina part li correspon 

al sociòleg?; són comportaments estancs?; i l'historiador? 

Hi ha també una visió que fa pensar que cal cercar allò pur: 

el que es posa amb una altra branca del coneixement és 

perillós, perquè, igualment, no podrà catalogar-se bé, cosa 

que torna a generar problemes.

Així ho demostra també l'opinió quasi unànime —i 

pràcticament equitativa des d'un punt de vista del sexe— 

de l'alumnat que va respondre el qüestionari: més del 

90% està d'acord o totalment d'acord amb la necessitat 

formativa de conèixer les relacions de l'economia amb 

diverses disciplines, com ara la sociologia, la filosofia, 

(Dona, professora,  
no vinculada a  

l'economia crítica)
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la política, la història, la psicologia, etc. (gràfic 19). Pel 

que respecta a aquest percentatge elevadíssim, convé 

destacar que l'alumnat d'ambdós sexes que reivindica 

amb més intensitat la necessitat d'interdisciplinarietat 

en l'ensenyament universitari d'economia (és a dir, que 

diu estar-hi «totalment d'acord») representa més de la 

meitat de l'estudiant participant (en concret, gairebé el 

65%, també amb una distribució per sexes prou equitativa). 

Així doncs, el percentatge d'alumnes que menyspreen la 

interdisciplinarietat o en són neutrals és insignificant.

GRÀFIC 19. ALUMNAT

«consideRo necessARi ApRendRe lA RelAció qUe 
l'economiA té Amb lA sociologiA, lA filosofiA, lA 
políticA, lA històRiA, lA psicologiA, etc...”
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Endemés, l'alumnat entrevistat fa notar que algunes 

assignatures evidencien aquesta importància. La manca 

de dedicació a aquesta relació, però, és manifesta. Així, 

es ressalta la importància de la interdisciplinarietat per 

crear eines que permetin comprendre la realitat social  

i econòmica:

La política és el que regeix l'economia i la política és el que 

ho afecta tot. En general, sembla que la societat és gairebé 

tot el mateix: ciències socials. Ho diu la branca.

 [L'economia és] una ciència social que comprèn nombroses 

disciplines, com són la sociologia, la història, la psicologia, 

un estudi de per a què serveixen els mercats, com s'han de 

coordinar els recursos de la millor manera (amb intervenció 

o sense).

(Dona, alumna,  
no vinculada a  

l'economia crítica)

(Home, alumne, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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Aquesta reivindicació que fa l'alumnat del valor de la 

interdisciplinarietat a l'ensenyament d'economia contrasta 

fins a cert punt amb els resultats de la valoració social de la 

disciplina (gràfic 20). En efecte, la majoria de l'estudiantat 

enquestat (més del 67%) està d'acord o totalment d'acord 

amb la consideració que l'economia és la ciència social més 

important, mentre que només el 7,8% no hi està d'acord 

o està totalment en desacord —en tots dos casos, els 

percentatges són equilibrats entre els dos sexes.

GRÀFIC 20. ALUMNAT

«consideRo qUe l'economiA és lA ciènciA sociAl  
més impoRtAnt»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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De fet, segons tot l'alumnat entrevistat, l'economia hau-

ria de ser present a altres carreres universitàries, a causa 

del paper central que té en la societat actual. Per exemple, 

s'afirma que:

L'economia és la que té les regnes de la vida.
(Home, alumne, 
no vinculat a 
l'economia crítica)
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Vivim en un món l'eix del qual podria entendre's com un 

sistema de producció basat en la lògica del guany, que és el 

punt preeminent de la nostra societat. La resta de qüestions 

s'articulen al seu voltant. Per tant, si no entenem el que és 

la base econòmica de la nostra societat, probablement no 

podrem captar la resta de relacions socials que se'n deriven.

Aquesta afirmació majoritària de la importància capital 

de l'economia al camp científic social pot interpretar-se 

com una conseqüència, primer, de l'adscripció formativa 

de les persones que van respondre el qüestionari: 

com que cursen carreres en el marc de la disciplina 

econòmica, és comprensible que justifiquin el seu 

interès d'estudi i la seva inversió en capital humà amb 

la percepció que l'economia és la ciència social més 

rellevant.

I, segon, com una conseqüència del privilegi 

(autoimposat) del qual l'economia ha gaudit 

històricament, ja que s'ha considerat una ciència 

més pròxima als mètodes quantitatius positivistes 

i objectivables —en especial, als plantejaments 

ortodoxos—, en contrast amb els enfocaments més 

qualitatius o interpretatius —que se suposen menys 

rigorosos, més especulatius i, per extensió, més 

allunyats de la veritat científica—, als quals solen 

relacionar-se la resta de ciències socials.

(Home, alumne, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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D'altra banda, no es pot passar per alt el percentatge 

d'estudiants que adopten una posició neutral amb 

referència a la importància de l'economia en les 

ciències socials. Efectivament, aquest 25% —en 

proporció idèntica d'homes i de dones— podria llegir-

se com que l'alumnat no té opinió o criteri propi, però 

també com la recognició de la rellevància científica 

innegable de l'economia, sens menysprear el valor 

de la resta de disciplines que conformen el camp 

de les ciències socials i que, en múltiples ocasions, 

interaccionen amb la mateixa ciència econòmica.

Aquest desfasament, si més no, suggeridor, entre 

les opinions expressades per l'alumnat en una i altra 

qüestió pot sostenir-se amb la interpretació següent: 

si bé la pregunta del qüestionari parlava textualment 

de «la relació de l'economia amb» altres disciplines 

socials, és possible que els estudiants i les estudiants 

hagin interpretat aquest punt no en un sentit 

estrictament interdisciplinari (és a dir, englobant totes 

les ciències socials, inclosa l'economia, en el mateix 

nivell de rellevància i de valor), sinó més aviat des 

d'una perspectiva jerarquitzant en la qual l'economia 

constitueix el cor o centre neuràlgic d'una xarxa 

d'intercanvis convenients i contingents.

En tot cas, no sembla que aquesta visió de l'economia 

com la ciència social més important —comuna entre 

un bon nombre dels estudiants i de les estudiants 
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participants— sigui necessàriament incompatible 

amb la reconeixença expressa i intensa del valor de les 

interrelacions entre l'economia i les altres disciplines 

socials com a recurs formatiu necessari.

Potser la clau rau en la diferència o el matís significatiu 

entre les nocions de multidisciplinarietat (reunió 

contingent del coneixement de diverses disciplines 

establertes per a l'estudi d'una qüestió concreta), 

interdisciplinarietat (integració puntual de diverses 

disciplines o coneixements relacionats amb aquestes 

disciplines en l'estudi d'assumptes determinats) i 

transdisciplinarietat (per damunt de les diferències 

disciplinàries i dels camps de coneixement clàssics, de 

manera que es treballi transversalment i integral amb 

el cos científic i els seus mètodes i propostes).
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E. Necessitat d'introduir temàtiques o problemàtiques 

específiques i relacionades amb la realitat

El 86% del professorat que va respondre el qüestionari 

creu que és molt important o important incorporar a la 

docència temàtiques d'índole social, com ara qüestions 

mediambientals o sobre desigualtats de gènere o drets 

humans; una reflexió que comparteixen igual homes i 

dones (gràfic 21).

GRÀFIC 21. PROFESSORAT

«consideRo qUe és impoRtAnt intRodUiR temàtiqUes 
sobRe el medi Ambient, les desigUAltAts de gèneRe o 
els dRets hUmAns A les meves clAsses»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Un membre de l'equip docent entrevistat comenta:

Crec que, si vols que l'alumnat superi la insatisfacció 

existencial que genera aquesta carrera, la d'Economia 

[...], si vols admetre que és una ciència social i que pot 

aportar alguna cosa per canviar la vida i fer-la més vivible, 

i una organització social realment més sostenible, és 

imprescindible [donar resposta a les problemàtiques reals].

El 60% del professorat percep que l'estudiantat és 

disposat a aprendre sobre temàtiques socials concretes 

(assumptes mediambientals, desigualtats de gènere 

o drets humans), apreciació compartida en termes 

bastant equitatius entre homes i dones (gràfic 22). Així 

i tot, es torna a posar de manifest que més del 31% 

(Dona, professora,  
vinculada a  

l'economia crítica)

GRÀFIC 22. PROFESSORAT

«Considero que l'alumnat té interès a estudiar 
temàtiques ConCretes sobre medi ambient, 
desigualtats de gènere i drets humans»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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del professorat (especialment, també, les dones) no té 

constància dels interessos de l'alumnat, no sap com 

posicionar-se quant a aquest assumpte o considera, 

potser, que l'interès de l'alumnat en aquest sentit no 

resulta prou significatiu. 

Per la seva banda, prop del 80% de l'estudiantat que va 

participar al qüestionari pensa que a la formació no es 

preveu la resolució o el tractament de problemàtiques 

socials actuals com ara les desigualtats de gènere, la 

crisi ecològica o la garantia dels drets humans, una idea 

que comparteixen gairebé igual homes i dones (gràfic 

23). Tal com s'ha dit, aquest resultat contrasta amb el 

86% del professorat que considera molt important o 

important incorporar aquestes temàtiques a la docència.

GRÀFIC 23. ALUMNAT

«a Classe m'ensenyen a abordar problemàtiques 
Com ara la Crisi eCològiCa, la desigualtat de gènere, 
els drets humans o altres problemes soCials»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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En canvi, l'alumnat entrevistat assevera que a diverses 

assignatures optatives sí que s'han inclòs temàtiques noves 

relatives al medi ambient i a la desigualtat de gènere al 

mercat laboral:

Sobre això de l'(economia) ecològica, sé el que és l'ecologia 

i tot això, i més o menys sé que l'economia hi està influïda. 

Pels exemples que m'has donat, entenc que l'ecològica implica 

donar més pes a tots els sistemes ecològics i que es cuidi del 

medi ambient, i no tenir tan present el benefici econòmic, sinó 

tenir més en compte el medi ambient i cuidar-lo. Però, pel que 

fa a la resta, no sabria ben bé com explicar-les.

Quant a la connexió de la docència amb problemàtiques 

reals, prop del 58% de l'alumnat considera que la carrera 

universitària no li ensenya a respondre o resoldre problemes 

econòmics reals, una percepció paritària entre els alumnes i 

les alumnes (gràfic 24). D'altra part, sobta que més del 21% 

GRÀFIC 24. ALUMNAT

«Considero que a la Carrera s'aprèn a donar 
resposta a les problemàtiques eConòmiques reals»
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de l'alumnat novament no va voler o no va saber posicionar-

se respecte d'aquesta pregunta. Potser el motiu ragui en el 

fet que una bona part cursa els primers anys de la carrera 

i no poden saber si les eines i els coneixements amb els 

quals els forniran als pròxims cursos els seran útils o no per 

aproximar-se des d'un punt de vista acadèmic i professional 

als problemes econòmics reals.

Igualment, l'alumnat entrevistat està d'acord que a 

la universitat s'ensenya un coneixement general i que 

hi manquen aspectes pràctics. Així, fa ressaltar que la 

universitat ofereix eines teòriques, però no ensenya a ser 

«bons economistes». Una de les persones entrevistades 

assegura que arribar a ser-ho requereix implicació personal:

Depèn del que cadascú pensi, de la ideologia de cadascú.

Això no obstant, l'estudiantat està d'acord que la universitat 

no ofereix prou eines i, en un cas, s'assenyala que:

T'ensenyen a ser consultor.

Referent a això, l'alumnat entrevistat afirma que la formació 

en economia no basta per afrontar el món del treball. A més, 

manifesta de manera unànime que, per sentir-se «un bon 

economista», no n'hi ha prou amb les eines de la carrera.  

Per exemple:

El que em manca és això: molta més pràctica als primers anys, 

de la qual es veu molt poqueta. Malgrat que és veritat que cal una 

base, et desmoralitza molt i és cert que fa falta augmentar-ho.

Conec gent que ha sortit de la carrera i diu: jo tinc la sensació 

que no he après res en quatre anys.

(Dona, alumna, 
no vinculada a  
l'economia crítica)

(Dona, alumna, 
no vinculada a  
l'economia crítica)

(Home, alumne, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, alumne, 
vinculat a 
l'economia crítica)
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Obstacles per ampliar  
la docència amb 
perspectives alternatives

El professorat, tant l'enquestat com l'entrevistat, assegura 

que hi ha reticències i dificultats per introduir un 

enfocament pluralista a l'ensenyament d'economia. Els 

obstacles assenyalats estan molt relacionats els uns amb 

els altres i, de vegades, conformen un cercle viciós que 

resulta complex desentranyar. En aquest sentit, una de les 

docents entrevistades planteja:

Com que hi ha un enfocament dominant (encara que tu 

tinguis llibertat de càtedra), aquest enfocament dominant 

no depèn només de la teva universitat, sinó que depèn dels 

plans d'estudi, que depenen de no sé què... Llavors és una 

mica com el peix que es mossega la cua.

Amb tot, s'ha procurat agrupar aquests obstacles en quatre 

grans grups (gràfic 25): interès o motivació del professorat; 

relacions de poder; planificació docent, i sistema 

d'avaluació i d'incentius.

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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GRÀFIC 25

OBsTACLEs IdENTIFICATs PEL PROFEssORAT PER AmPLIAR 
LA dOCèNCIA AmB PERsPECTIvEs ALTERNATIvEs
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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A. Interès o motivació del professorat

Prop del 56% del professorat que va respondre el 

qüestionari diu disposar de marge suficient per introduir 

enfocaments heterodoxos i alternatius a les guies docents, 

una opinió sostinguda, sobretot, per les dones (el 73%) en 

contrast amb el 46% dels homes (gràfic 26). Per contra, 

prop del 21% nega tenir aquesta capacitat per intervenir a 

les guies docents de les seves assignatures —el percentatge 

d'homes amb aquesta percepció gairebé duplica el de les 

dones— i més del 23% té una actitud o opinió neutral 

sobre aquest afer —en aquest cas, el percentatge d'homes 

dobla àmpliament el de les dones.

GRÀFIC 26. PROFESSORAT

«Considero que el proFessorat té marge per 
introduir enFoCaments heterodoxos a les guies 
doCents»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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En relació amb aquest assumpte, dos docents entrevistats 

diuen que sí que hi ha marge de maniobra per incloure 

enfocaments alternatius:

Sí que ho faig, perquè tenim llibertat de càtedra. De fet, això 

mateix s'ha debatut al meu departament perquè hi havia 

gent amb bon criteri —jo ho entenc també— que volia, per 

exemple, homogeneïtzar la guia d'Introducció a l'Economia i 

que tothom tinguéssim la mateixa, mentre que altres crèiem 

que eren coses importants, més les que ens marca la llei, 

però que també teníem la llibertat de donar més importància 

a unes coses que a unes altres.

Jo tinc molt de marge, la veritat. Probablement, suposo, 

avui dia disposo de molt de marge pel departament al qual 

soc. Suposo que és una excepció o una excepció relativa, 

però faig assignatures [...] en les quals hi ha una guia docent 

comuna entre tots els professors de l'assignatura, tot i que 

els temes són genèrics. Imposades, hi ha sobretot Comerç, 

Finances, Migracions, etc., no hi ha cap corrent imposat i 

els criteris d'avaluació tampoc. De fet, les avaluacions les 

decidim els professors. Quant al contingut concret en el qual 

anem al detall, els temes particulars també els decidim els 

professors.

Malgrat tot, es remarca que depèn de la voluntarietat del 

professorat, perquè a l'àmbit de la docència econòmica no 

s'incentiva la introducció d'enfocaments crítics i sorgeixen 

moltes reticències:

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)
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Si es fa, és pel pur voluntarisme del professor que tingui 

consciència que cal fer-ho; i jo crec que poder, es pot 

fer, fins i tot amb l'esquema que tenim ara d'exàmens 

comuns, etc.

S'ha qüestionat molt per part dels moviments d'estudiants i 

de professors, però, de facto, a l'hora de la veritat, ningú no 

s'ha bellugat per canviar les guies docents en aquest sentit. 

Són moltes les resistències i algunes no tenen res a veure 

amb la ideologia: tenen més a veure amb què és més fàcil 

seguir amb el que hem explicat tota la vida, «no em facis 

canviar».

D'altra banda, les agents i els agents de cooperació 

universitària que van participar a l'entrevista també es 

van posicionar al respecte. Així, fan notar que, a més 

de les possibilitats de canvi que ofereixen l'acció de 

la institució o la revisió dels plans d'estudi, el mateix 

professorat també té marge d'acció: 

Tot depèn no solament del pla d'estudi (d'allò que prevegi): 

depèn del professorat. El professorat té la llibertat 

d'impartir des d'una visió concreta o des d'una altra.

El món passa via abans que els plans d'estudi, molt abans. 

[...] Depèn molt de la càtedra, del professorat que hi sigui 

darrera.

(Home, agent, 
no vinculat a 

l'economia crítica)

(Home, agent, 
no vinculat a 

l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)



167RECERCA DIAGNÒSTICA SOBRE LA SITUACIÓ DE L'ENSENYAMENT D'ECONOMIA  
AL SISTEMA UNIVERSITARI PÚBLIC ESPANYOL

B. Relacions de poder

Relacionat amb l'obstacle anterior, els assumptes reflectits 

a les entrevistes i als qüestionaris evidencien una tendència 

a mantenir una certa rigidesa en l'ensenyament que no 

permet introduir corrents heterodoxos a les assignatures 

troncals o obligatòries. Segons les dades recopilades, hi ha 

una reticència que denota també un ordre de poder dins 

de l'acadèmia, que fomenta la retroacció d'un cercle viciós 

que afavoreix l'enfocament econòmic dominant. No és 

tant, doncs, una qüestió de llibertat del professorat, sinó 

de la dificultat per aplicar canvis que puguin comportar 

una gestió burocràtica en el moment d'introduir de manera 

oficial els enfocaments alternatius als plans d'estudi. En 

efecte, algunes de les persones entrevistades comenten:

Jo soc a una institució que considero bastant conservadora 

i en la qual hi hagut processos [...] de purga, de gent i de 

contingut, sobretot de gent; però perquè és una universitat 

molt polititzada, governada per un patronat de polítics, la 

majoria dels quals són convergents. És complex.

És molt difícil, encara que tinguis una perspectiva crítica,  

fer economia crítica des de fora de la universitat. A tot 

estirar, pots fer-ho al teu sindicat, amb la teva organització 

social —la que sigui—, però de manera transversal; sinó, és 

molt difícil.

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Dona, professora,  
vinculada a  
l'economia crítica)
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A pesar d'això, més de la meitat del professorat enquestat 

(prop del 56%) no considera que el seu departament es 

mostri reticent o l'interposi obstacles per incorporar 

enfocaments heterodoxos als plans i a les activitats 

docents, una percepció o experiència que comparteixen 

més de la meitat dels homes i de les dones (gràfic 27).

D'altra banda, crida l'atenció el fet que prop del 27% 

dels docents —amb dades gairebé idèntiques quant al 

sexe— no es posicionin o no vulguin opinar a propòsit 

de les traves o, per contra, del suport dels departaments 

en aquest sentit. D'això es pot interpretar que o bé 

desconeixen el posicionament del departament pel que 

GRÀFIC 27. PROFESSORAT

«Considero que hi ha retiCènCies al meu 
departament per introduir enFoCaments 
heterodoxos als plans i a les aCtiVitats doCents»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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fa a les perspectives crítiques —probablement, perquè 

no han intentat incorporar-les fins ara amb el consens o 

coneixement del departament— o bé consideren que els 

departaments li posen les mateixes traves o li donen 

el mateix suport que a qualsevol altra proposta de 

transformació docent.

A més a més, el professorat entrevistat és de l'opinió que 

la possibilitat d'introduir enfocaments crítics depèn del 

tipus de facultat o d'universitat:

Crec que depèn, també, de la universitat on siguis: si hi ha 

conflictes més acadèmics entre el professorat, llavors és més 

difícil. En el meu cas, no tinc cap mena de problema. I també 

depèn de les assignatures.

En els últims anys, un dels obstacles importants ha estat 

[...] la competència de les facultats per l'obertura de 

l'optativitat. [...] Evidentment, de sobte hi ha competitivitat 

pel recursos escassos, per veure quina optativitat s'obre. I 

aquí la part més humanista —la part de la perspectiva de 

gènere, etcètera— tendeix a sortir-ne mal parada.

I, als plans d'innovació docent, doncs també s'ha de 

veure amb quin deganat topes i a qui tens davant, i quina 

mena de tecnocràcia els agrada, a més de com és i quin 

poder té —una mica— l'estructura del deganat. Perquè 

nosaltres veiem que, al deganat, també costa molt canviar-

hi algunes coses. [...] Segurament seria difícil entrar-hi, 

perquè ni et votarien; moltes vegades, perquè les majories 

encara són les que són, però bé....

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Dona, professora,  
vinculada a  
l'economia crítica)

(Dona, professora,  
vinculada a  
l'economia crítica)
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Finalment, es fa palesa una certa dificultat per generar 

connexions entre les poques xarxes d'economia 

alternativa o una falta d'articulació entre les xarxes 

d'estudiants i de docents a escala estatal i internacional. 

Això redunda en el desconeixement del professorat i 

de l'alumnat, que no estan al corrent dels enfocaments 

alternatius, la qual cosa fa que no puguin accedir-hi tret 

que s'hi interessin directament.

C. Planificació docent i accés a material

El professorat entrevistat també remarca que la possibilitat 

d'introduir enfocaments crítics depèn fonamentalment del 

tipus d'assignatura:

Pel que fa a l'enfocament, seria difícil introduir una mirada 

nova [...]. Podria ser amb una assignatura en principi 

optativa, perquè ara és molt difícil afegir una que canviï la 

malla curricular. Però a les optatives sí que podria entrar-hi.

En assignatures d'especialitat o en itineraris sempre és més 

fàcil, perquè qui ho fa és una persona especialitzada en 

aquests temes [...]. De facto, és molt més difícil, encara que no 

hauria de ser-ho, a les micro i les macro. I sí que hi ha una 

certa... no sé si dir-li raó, en el fet que les microeconomies 

i les macroeconomies siguin assignatures acumulatives (la 

introducció, la intermèdia i la superior) que cada universitat 

anomena com vol, que sí que podria justificar que s'aprengui 

molt bé un corrent en comptes de cinc o sis malament.

(Dona, professora,  
vinculada a  

l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)



171RECERCA DIAGNÒSTICA SOBRE LA SITUACIÓ DE L'ENSENYAMENT D'ECONOMIA  
AL SISTEMA UNIVERSITARI PÚBLIC ESPANYOL

En relació amb la planificació docent, la referència 

a l'existència de recursos i material sobre altres 

perspectives és habitual. En general, però, les persones 

entrevistades diuen que no n'hi ha prou:

Falta material. Jo, en el passat, em vaig trobar amb una 

falta de recursos i material perquè això entri, podríem dir. 

O sigui, perquè sigui un vector que es pugui facilitar.

Els manuals de referència no estan fets tenint en 

compte aquestes perspectives o no aborden temàtiques 

determinades. Aquesta és una de les dificultats 

grandíssimes, perquè, per als alumnes, tenir un manual 

de referència és important.

Moltes vegades és difícil trobar material que s'ajusti  

al que tu has d'impartir, la docència que tens assignada... 

que surti de la visió unidireccional existent.

(Dona, professora,  
vinculada a  
l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)
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En tot cas, el desconeixement o l'escassetat de material 

o de recursos especialitzats que serveixin de suport 

per incloure perspectives econòmiques heterodoxes o 

alternatives a classe, o la dificultat per accedir-hi, no 

semblen ser un problema per al 64% del professorat que 

va respondre el qüestionari, que considera que aquest 

material sí que està disponible (gràfic 28).

És una opinió, però, intensament masculinitzada, ja 

que la comparteixen prop del 70% dels homes, però 

només el 23% de les dones. D'altra part, prop del 19% 

—especialment, les dones— no es posiciona, cosa que 

GRÀFIC 28. PROFESSORAT

«Considero que hi ha disponibles reCursos i 
material per inCloure aquesta mena de Contingut a 
les meVes Classes»
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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pot entendre's com una mostra de desinterès per la 

perspectiva econòmica crítica aplicada a la docència o com 

un símptoma de desconeixement quant a l'existència del 

material i dels recursos heterodoxos o al seu accés.

Pel que es refereix al grau de coneixement dels recursos, 

el 51% diu tenir bastants coneixements o molts sobre 

material didàctic d'economia crítica —percentatge en 

què sobresurten els homes—; en canvi, el 43% admet que 

coneix poc o molt poc aquesta mena de recursos —grup en 

què, per contra, destaquen les dones— (gràfic 29).

GRÀFIC 29. PROFESSORAT

indiqui el grau de Coneixement que té sobre 
l'existènCia de material didàCtiC relaCionat amb 
l'eConomia CrítiCa
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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No obstant això, només el 42% del professorat participant 

—molt especialment, els homes— empra bastant o molt 

aquest material didàctic o aquests manuals crítics a la 

docència. En canvi, el 45% assegura emprar-los poc o 

molt poc —així ho afirma prop del 57% de les dones, però 

menys del 40% dels homes— (gràfic 30).

D. Sistema d'avaluació i d'incentius

D'una banda, s'evidencia una certa tendència a 

l'autocensura del professorat a causa de la importància 

de les avaluacions de l'alumnat que, en veure's en un 

sistema productivista i competitiu, té interès en complir els 

objectius de les assignatures i, en molts casos, no aprecia 

la introducció de les novetats, que no tenen una utilitat 

respecte del pla d'estudi. En aquest sentit, un docent 

entrevistat comenta:

 % TOTAL% HOMES  % DONES

moltgens

20

40

60

bastantmolt poC poC

GRÀFIC 30. PROFESSORAT

indiqui Fins a quin punt Fa serVir material didàCtiC 
o manuals CrítiCs a la doCènCia
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Els professors tenen molta por a l'avaluació dels alumnes; 

havia esdevingut xantatge.

Un altre problema molt freqüent està relacionat amb 

l'àmbit de la recerca i de l'acreditació: entre els requisits, 

no s'inclouen articles o investigacions amb perspectives 

crítiques, la qual cosa promou les lluites de poder, que fan 

que els departaments tinguin més interès en mantenir una 

preferència per l'enfocament neoclàssic. Això, al seu torn, 

fomenta el conservadorisme a l'ensenyament de la disciplina 

econòmica i, per consegüent, deriva en una falta de formació 

oficial en perspectives alternatives. Per això, sovint, el 

professorat interessat es forma en certes temàtiques de 

manera voluntària.

Pel que fa al cas, dos docents entrevistats declaren:

Els recursos són escassos i, és clar, si aquestes revistes 

no estan incorporades al sistema d'avaluació del teu CV, 

doncs, si ets un professor o una professora ja consolidat, 

que té més llibertat per orientar la seva recerca cap el que 

realment considera rellevant, llavors ja pots fer-ho. Però, si 

ets sota el jou d'haver d'acreditar-te, d'haver de consolidar 

mínimament la teva situació laboral, doncs és molt probable 

que desisteixis d'aquestes vies més complexes.

Ara el que cal és publicar a les revistes, que tenen unes  

àrees temàtiques que s'ordenen i es jerarquitzen en funció 

dels temes d'interès. I hi ha temes que tracten més revistes 

i que tenen més impacte, i els temes d'altres enfocaments, 

doncs, bé... tenen menys espai.

(Dona, professora,  
vinculada a  
l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)
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El 36% del professorat enquestat opina que posar en 

pràctica visions heterodoxes a les classes i al contingut 

sí que el penalitza en la seva promoció acadèmica i 

professional, una percepció igual entre homes i dones. 

Malgrat tot, el grup majoritari, que arriba al 45%, 

no considera que introduir enfocaments crítics o 

alternatius a la docència resti temps per investigar i, 

en conseqüència, possibilitats de promoció acadèmica 

(gràfic 31), una opinió més comuna entre els homes (més 

de la meitat es pronuncia en aquest sentit) que entre les 

dones (una tercera part hi coincideix). A més, prop del 

19% (la major part, dones) no sap com respondre o no 

vol fer-ho.

GRÀFIC 31. PROFESSORAT

«Considero que introduir aquesta mena 
d'enFoCaments heterodoxos resta temps per a la 
reCerCa i, en ConseqüènCia, possibilitats de promoCiÓ 
aCadèmiCa»

FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Així mateix, el professorat entrevistat apunta les dificultats 

que suposen els requisits a l'hora d'intentar introduir les 

perspectives heterodoxes. Per exemple, algunes de les 

persones entrevistades comenten:

Els requisits que cada vegada més demana la universitat —

de publicació, de tenir aquella carrera acadèmica...—, crec 

que no ajuden gaire en Economia, perquè l'ortodòxia encara 

és molt preponderant. Aquí tenim també aquest obstacle 

afegit. Jo crec que la gent que ja ha arribat a una certa 

estabilitat ja és més lliure i pot ser més autònoma. Però, en 

les primeres baules, com que són tan llargues i estàs tan 

limitada per tot plegat (pels temps, per les exigències, pel 

que et demanen per superar cada baula), doncs de vegades 

et vas autolimitant també. Hi ha, doncs, una resistència 

exterior que també anem interioritzant.

(Dona, professora,  
vinculada a  
l'economia crítica)
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Tocant a l'àmbit de la recerca i les publicacions 

consegüents, el professorat enquestat assegura tenir 

un coneixement elevat (tot i que menor) pel que fa 

a les revistes científiques o especialitzades sobre 

economia crítica. En efecte, mentre que el 65% afirma 

conèixer-les bastant o molt —més del 60% dels homes 

i de les dones participants—, ni tan sols una tercera 

part diu conèixer-les poc o molt poc —resposta molt 

equilibrada també quant al sexe— (gràfic 32).

GRÀFIC 32. PROFESSORAT

indiqui el grau de Coneixement que té sobre 
l'existènCia de reVistes relaCionades amb 
l'eConomia CrítiCa

FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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A pesar d'aquest índex de coneixement sobre revistes 

crítiques relativament elevat, només el 37% del 

professorat que va respondre el qüestionari diu 

publicar-hi bastant o molt —percentatge en el qual els 

homes són lleugera majoria. En canvi, el 36% hi publica 

poc o molt poc —resposta gairebé paritària entre homes 

i dones— i el prop del 27% no publica en aquesta mena 

de revistes —en aquest cas, destaquen, per poc, les 

dones— (gràfic 33).

GRÀFIC 33. PROFESSORAT

indiqui Fins a quin punt Fa serVir 
publiCaCions sobre eConomia CrítiCa o hi 
partiCipa

FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Per la seva banda, el professorat entrevistat fa notar la 

falta d'incentius per publicar articles amb un enfocament 

alternatiu a les revistes indexades. De fet, un dels docents 

afirma:

Per a la docència, continuo formant-me i treballo per 

a una perspectiva crítica; i, per a les publicacions, em 

convencionalitzo i faig publicacions molt més vendibles que 

les de la meva labor com a docent. També he anat cercant 

buits en altres àrees del coneixement en les quals publicar és 

més fàcil que a l'economia. Al principi, la línia més crítica la 

seguia a les meves publicacions, però això, en revistes JCR, 

ho veig molt complicat. 

Igualment, els i les agents de cooperació universitària que 

van participar en les entrevistes troben que és important 

plantejar de manera adequada els incentius al professorat: 

Falta reconeixença a la gent que es dedica a aquesta mena 

de recerca. És a dir, que una persona que vulgui dedicar-

se a aquest tipus d'investigació [relacionada amb els drets 

humans, el feminisme, l'ecologisme] està penalitzada en 

comparació amb una investigació més tradicional .

(Home, agent, 
no vinculat a 

l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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Tenim una convocatòria de recerca orientada al 

desenvolupament i aquestes perspectives es preveuen per 

crear aquest nexe, aquest vincle perquè el professorat pugui 

posar-se a treballar en aquestes línies amb una miqueta 

d'incentiu intern dins de la universitat.

En suma, doncs, els obstacles assenyalats constitueixen 

un embull de dificultats i de resistències (més implícites 

que explícites) per al professorat interessat a introduir 

perspectives crítiques: aquest embull esdevé un 

cercle viciós en el qual l'statu quo neoclàssic es manté 

pràcticament inalterable en el temps. Això implica que 

incorporar perspectives alternatives requereix moltes 

dosis de voluntarietat, de sobreesforç i de sobreexposició 

del professorat.

(Home, agent, 
no vinculat a 
l'economia crítica)



182 ANÀLISI DE LES PERCEPCIONS I LES DEMANDES DEL PROFESSORAT,  
DE L'ALUMNAT I DELS AGENTS DE COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA

A .Estratègies docents a les assignatures impartides

El 56% del professorat enquestat té bastants 

coneixements o molts sobre propostes d'economia crítica 

a l'àmbit de la docència, una percepció comuna entre la 

meitat de les dones i prop del 59% dels homes (gràfic 34). 

Tot i això, gairebé el 40% diu tenir-ne un coneixement 

escàs o molt escàs (una afirmació més o menys paritària 

quant al sexe).

Estratègies del professorat i 
de l'alumnat interessats en 
una economia plural
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GRÀFIC 34. PROFESSORAT

INdIquI EL GrAu dE CONEIxEMENT quE Té SOBrE 
L'ExISTèNCIA dE PrOPOSTES rELACIONAdES AMB LA 
dOCèNCIA d'ECONOMIA CríTICA
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Tal com s'ha apuntat en apartats anteriors, només el 

2,3% del professorat enquestat considera innecessari 

introduir perspectives crítiques a l'ensenyament 

d'economia. Per contra, com es veu al gràfic 

següent, el 64% participa bastant, o fins i tot molt, 

en processos, iniciatives i estratègies per integrar 

perspectives crítiques i alternatives de l'economia 

a la docència universitària (un compromís al qual 

s'adhereixen més del 65% dels homes i el 60% 

de les dones). Per fi, menys d'una tercera part diu 

participar-hi poc o molt poc.

GRÀFIC 35. PROFESSORAT

INdIquI fINS A quIN PuNT INTEGrA PErSPECTIvES 
CríTIquES A LA dOCèNCIA O hI PArTICIPA
FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Com s'indicava abans, prop del 40% del professorat que 

va respondre el qüestionari pensa que les assignatures 

obligatòries són el canal més viable per introduir 

perspectives crítiques de l'economia a l'ensenyament. En 

concret, aquesta opció és la més triada per prop del 45% 

del homes, però per menys d'una tercera part de les dones.

En aquest sentit, els i les docents fan servir múltiples 

estratègies i recursos per integrar enfocaments heterodoxos 

i alternatius a l'ensenyament. Els canals més factibles 

(gràfic 36) són les assignatures obligatòries (39,6%), les 

optatives (23,3%), la formació complementària (23,3%) i els 

plans d'innovació docent (7%).

GRÀFIC 36. PROFESSORAT

«EN CAS dE vOLEr INTrOduIr uNA PErSPECTIvA 
CríTICA A L'ENSENyAMENT d'ECONOMIA, EL CANAL MéS 
fACTIBLE éS…»

FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Altrament, les persones entrevistades asseveren que la 

possibilitat d'integració depèn de la rigidesa del sistema 

acadèmic; per tant, veuen menys possibilitats a les 

assignatures més rígides. En canvi, assenyalen que hi 

hauria aquesta possibilitat en assignatures més flexibles, 

com ara Història Econòmica, o més pràctiques:

Sembla que és possible a totes, però no és cert [...].  

On tenim possibilitat de fer-ho és a assignatures com ara 

Història, Història Econòmica, Economia Mundial, Història 

del Desenvolupament Econòmic Contemporani i també, 

potser, a Introducció a l'Economia, però als primers temes. 

Després, podem introduir-ho de manera transversal: afegir 

a tots els temes alguna discussió (refugiats, migracions...). 

Però, a la resta, quan pugem d'escala amb Micro 1, 2, 3 

i 4 o Macro 1 i 2... Aquí hi ha poc marge perquè et trobes 

amb la simplificació dels models que comporten aquestes 

assignatures.

Probablement sigui més factible en assignatures no tan 

teòriques, en assignatures més aplicades, d'estructura, de 

política... però no necessàriament només en elles, perquè el 

docent ha d'incorporar aquests eixos nous pels quals s'ha 

d'interpretar la realitat a la matèria que s'imparteixi.

Pel que respecta a les assignatures optatives, com 

mostrava el gràfic 36, prop del 28% del professorat pensa 

que són el canal més factible per introduir perspectives 

crítiques i alternatives a l'ensenyament d'economia. En 

canvi, és la segona opció preferida, en proporció molt 

(Dona, professora, 
no vinculada a  
l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)
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similar entre homes i dones, per a menys d'una tercera 

part d'ambdós sexes. De fet, l'anàlisi de les assignatures 

optatives exposada abans connecta amb aquests resultats, 

ja que entre aquesta mena de matèries no obligatòries hi 

tenien més cabuda temàtiques i perspectives alternatives, 

interdisciplinàries i, fins i tot, relacionades amb la igualtat 

de gènere, la sostenibilitat i el medi ambient.

En general, les persones entrevistades també estan d'acord 

que és més factible integrar les perspectives d'economia 

crítica a les assignatures optatives:

Penso que hem d'aspirar a més. Però, coneixent des de dins 

com funciona, crec que les nostres estratègies de lluita 

són, d'una banda, afegir de manera transversal a totes les 

assignatures en les quals siguem —malgrat saber que en 

algunes és molt difícil— temes concrets, altres mirades i el 

qüestionament [...]. Després, l'estratègia ha d'anar també 

cap a les optatives: intentar generar gent que treballi els 

mateixos temes; que tinguem un currículum que avali la 

possibilitat de proposar optatives i també discutir-ho a 

l'entorn nacional, i proposar alguna optativa en aquest 

sentit.

Els professors i les professores que s'interessen per fer un 

estudi d'innovació docent o una assignatura optativa poden 

ser... bé, diguem que ortodoxos, però en general tenen una 

ment més oberta.

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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A penes el 7% del professorat enquestat considera que els 

PID siguin el canal més viable per introduir perspectives 

crítiques i alternatives de l'economia a la docència, una 

opinió preponderant entre les dones. En aquest sentit, a 

l'anàlisi dels PID exposada en pàgines anteriors es posava 

de manifest que prop de la meitat dels projectes contenen 

algun indicador o indici al títol que suggereix una possible 

incorporació si no de perspectives alternatives o crítiques, 

almenys d'assumptes diversos o diferents dels que sol 

tractar l'economia neoclàssica. Tanmateix, d'acord amb els 

resultats del qüestionari, només 4 PID demostraven al títol 

un compromís clar amb les visions alternatives o crítiques 

de l'economia.

Respecte de la introducció dels enfocaments crítics a les 

assignatures troncals, un professor entrevistat declara:

Si tu tens una assignatura optativa, pot ser l'assignatura 

al 100%, i si tens una troncal, no la pots introduir al 100%, 

perquè, si no toques el contingut mínim, diguem-ho 

així, que permeti lligar-la amb la següent —donar-li una 

continuïtat—, potser li fas una grossa... Per exemple, si tu a 

Micro 1 no arribes on has d'arribar, potser a Micro 2, si no la 

fas tu, el següent que vingui se'ls polirà. Però, bé, penso que 

es podria pensar des d'altres perspectives.

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)
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B. Assistència a activitats complementàries

Tal com es mostrava al gràfic 36, el 23% del professorat 

enquestat creu que la formació complementària (cursos, 

jornades, seminaris...) és l'espai docent més factible per 

introduir perspectives crítiques i alternatives de l'economia 

(ambdós sexes, en proporcions molt similars, la van triar 

com la tercera opció preferida). De fet, prop del 80% diu 

participar en aquesta mena d'activitats, per bé que només 

el 35% ho fa bastant o molt (en especial, les dones). 

A propòsit del grau de coneixement d'aquest tipus 

d'activitats complementàries (seminaris, jornades, etc.), 

prop del 70% del professorat enquestat afirma conèixer-

les molt o bastant —opinió més o menys paritària entre 

homes i dones—, mentre que el 24% —sobretot, les 

dones— admet conèixer-les poc o molt poc (gràfic 37).

GRÀFIC 37. PROFESSORAT

INdIquI EL GrAu dE CONEIxEMENT quE Té SOBrE 
L'ExISTèNCIA dE SEMINArIS, TrOBAdES, jOrNAdES, 
ETC. rELACIONATS AMB L'ECONOMIA CríTICA

FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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No obstant això, només el 35% del professorat participa 

bastant o molt en aquesta mena d'activitats (en particular, 

les dones). En contraposició, el 44% hi participa poc o molt 

poc, entre els quals els homes destaquen lleugerament, 

i prop del 21%, molt igualat quant al sexe, assevera no 

intervenir-hi en absolut (gràfic 38).

GRÀFIC 38. PROFESSORAT

INdIquI fINS A quIN PuNT fA SErvIr SEMINArIS, 
TrOBAdES O jOrNAdES SOBrE ECONOMIA CríTICA 
O hI PArTICIPA

FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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Amb referència a les activitats complementàries, un 

alumne entrevistat manifesta: 

Per cada assignatura, tenim sis o set seminaris, que  

són classes de grups reduïts en les quals s'intenta  

fomentar la participació. Però ens donen problemes  

molt pautats, comentaris de papers o una sèrie d'exercicis 

que són molt concrets. A més d'això i de petites qüestions 

molt lleus.

Per la seva part, més del 48% de l'alumnat té pocs 

coneixements o molt pocs sobre aquesta mena d'activitats 

complementàries i prop del 32% les desconeix per complet 

(amb un percentatge una mica més elevat entre les dones). 

En canvi, només el 19% afirma conèixer-les bastant —en 

aquest cas, els homes despunten de manera tímida— 

(gràfic 39).

GRÀFIC 39. ALUMNAT

INdIquI EL GrAu dE CONEIxEMENT quE Té SOBrE 
jOrNAdES d'ECONOMIA CríTICA

FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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(Home, alumne, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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C. (Auto)formació en perspectives crítiques

Professorat

El professorat entrevistat assegura que, en molts casos, 

el personal docent no té prou formació en temàtiques 

crítiques per poder donar a conèixer perspectives 

alternatives a l'alumnat. En aquest àmbit, a més, destaca 

el paper de la universitat, que avui dia no ofereix formació 

apropiada; per tant, en la major part dels casos, el 

professorat ha de formar-se de manera independent:

És una qüestió ideològica subjectiva, cosa que genera poc 

interès. Aquests estudis tenen menys prestigi que altres; per 

tant, fa que l'interès, no? És clar que també hi ha una falta 

de formació perquè, òbviament, si tu no hi tens interès, no 

et sembla important, no li dediques temps, no en tens ni 

idea.

Moltes de les deficiències que venen de Política Econòmica 

crec que tenen a veure amb la formació, no amb gent dolenta 

o que pretén, sinó perquè potser no han vist altres coses; 

per exemple, igual que jo, hi ha altres milers que no conec. 

I sí que s'està donant aquesta pluralitat de coneixements 

tècnics, eines noves i metodologies noves com equacions 

estructurals. Els experiments per descomptat que han entrat 

a l'economia amb molta empenta, però està havent-hi 

aquesta varietat i pluralitat en altres qüestions.

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)
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D'altra banda, el 52% dels docents que van respondre 

el qüestionari (prop de la meitat de les dones i més de 

la meitat dels homes) afirmen participar bastant o molt 

en activitats formatives sobre teories econòmiques 

alternatives (gràfic 40). Tanmateix, més d'una tercera 

part admet que hi participa poc o molt poc i el 14% 

s'hi desvincula completament (en ambdós casos, 

en proporcions molt similars entre homes i dones). 

Així mateix, en termes molt semblants, a les pàgines 

següents es veurà que la meitat o més dels docents i de 

les docents —malgrat que amb cert avantatge masculí— 

diuen conèixer diverses propostes, iniciatives i recursos 

disponibles sobre economia crítica.

GRÀFIC 40. PROFESSORAT

INdIquI fINS A quIN PuNT fA SErvIr ACTIvITATS 
fOrMATIvES SOBrE TEOrIES ECONÒMIquES 
CríTIquES O hI PArTICIPA
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A més, la major part del professorat enquestat es mostra 

molt disposat o disposat a formar-se o ampliar la seva 

formació sobre perspectives econòmiques crítiques.  

En concret, més del 81% està d'acord o totalment d'acord 

a començar aquesta mena de formació o a continuar-la 

—sobretot les dones— i a penes el 8,2% descarta ampliar 

la seva educació en economia crítica (gràfic 41).

Quant a l'interès o al desinterès docent pel que fa a 

l'ensenyament d'enfocaments econòmics heterodoxos, 

cal recordar que tan sols el 2,3% del professorat que 

va respondre el qüestionari —és a dir, només dues 

persones— troba innecessari introduir perspectives 

GRÀFIC 41. PROFESSORAT

«M'AGrAdArIA fOrMAr-ME (O CONTINuAr 
fOrMANT-ME) PEr AdquIrIr CONEIxEMENTS SOBrE 
PErSPECTIvES CríTIquES dE L'ECONOMIA»

FONT. ELABORACIÓ PRÒPIA
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crítiques a l'ensenyament d'economia. De fet, com ja 

s'ha exposat, els i les docents donen el seu suport de 

manera quasi unànime a la capacitació de l'alumnat 

per qüestionar teories i models econòmics (95%) o a la 

introducció d'una visió interdisciplinària a l'ensenyament 

d'economia (94%). Igualment, el 82% diu intentar 

implementar a classe una visió plural de l'economia i 

reconèixer múltiples enfocaments a més de la perspectiva 

neoclàssica. Així doncs, si es repassen els resultats 

del qüestionari, no sembla que les causes principals 

de l'expulsió o de la marginació de les perspectives 

econòmiques crítiques a la docència universitària siguin ni 

la manca de formació ni, molt especialment, el desinterès 

del professorat.

Alumnat

Pel que respecta a l'alumnat, convé revisar les dades de 

les pàgines anteriors, en les quals es mostrava que més 

del 72% dels estudiants i de les estudiants enquestats 

consideren que l'ensenyament que reben no presenta 

una visió plural de l'economia ni reconeix la diversitat 

d'enfocaments existents (institucional, marxista, post-

keynesià, feminista, ecològic, etc.).

Igualment, més del 90% està d'acord o totalment  

d'acord amb la necessitat formativa de conèixer les  

(inter)relacions de l'economia amb diverses disciplines, 

com ara la sociologia, la filosofia, la política, la història, la 

psicologia, etc.; és a dir, de gaudir d'un ensenyament més 

interdisciplinari en els sentits teòric i metodològic. 
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Per acabar, més del 42% no percep que la formació que 

cursa li permeti afrontar problemes socioeconòmics 

amb eines analítiques alternatives a les merament 

matemàtiques, emprades de manera tradicional a 

l'economia ortodoxa.

En vista de tot plegat, resulta coherent que el 87% de 

l'alumnat expressi el desig i la voluntat de formar-se (o 

continuar formant-se) per adquirir coneixements sobre 

perspectives econòmiques crítiques i alternatives; una 

aspiració, d'altra banda, més comuna entre les alumnes 

(gràfic 42).

GRÀFIC 42. ALUMNAT

«M'AGrAdArIA fOrMAr-ME (O CONTINuAr 
fOrMANT-NE) PEr AdquIrIr CONEIxEMENTS SOBrE 
PErSPECTIvES CríTIquES dE L'ECONOMIA»
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Amb tot, el 50% assegura que té poca constància o 

molt poca sobre cursos especialitzats i més del 28% 

no en té cap coneixement. En aquest cas, més del 21% 

coneix aquesta mena de recursos bastant o molt, un 

percentatge en el qual tornen a destacar els homes 

(gràfic 43).

GRÀFIC 43. ALUMNAT

INdIquI EL GrAu dE CONEIxEMENT quE Té SOBrE 
CurSOS SOBrE PErSPECTIvES ECONÒMIquES 
hETErOdOxES
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D. Participació en xarxes o associacions 
d'economia crítica

Professorat

Algunes de les persones entrevistades assenyalen que 

les xarxes de professorat i d'estudiants que promouen 

activitats (in)formatives complementàries sobre 

perspectives de l'economia heterodoxa —com ara 

jornades, cursos, seminaris, congressos, etc.— també 

poden impulsar un canvi als plans d'estudi:

Per si mateixes fan poca cosa, perquè, si els professors 

no les acompanyen, és difícil. A tot estirar, reivindicaran 

altres perspectives i ningú no els farà cas. A més, s'hi 

passen quatre, cinc o sis anys, com a molt, si són al 

màster, i algú que es quedi al doctorat. Si els professors 

no les acompanyen, fan poc, però és necessari que hi hagi 

aquesta demanda d'altres perspectives, perquè, quan els 

professors les plantegin, hi hagi alumnes al darrere  

que també pressionin en aquest sentit. Jo penso que  

són fonamentals.

És molt difícil canviar els paradigmes de pensament  

(o a mi m'ho sembla) si no és amb petites pinzellades 

des del teu àmbit d'actuació, perquè des de dalt no t'ho 

reconeixen com a part de les línies de recerca que una 

persona pot escollir lliurement.

(Home, professor, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Dona, professora, 
no vinculada a  
l'economia crítica)
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Amb relació a les xarxes, els grups o les associacions 

d'economia crítica, més del 60% del professorat —la 

meitat de les dones, però sobretot els homes— diu 

conèixer-ne bastants o molts, mentre que una tercera part 

—en la qual destaquen les dones— respon que en té pocs 

coneixements o molt pocs (gràfic 44).

GRÀFIC 44. PROFESSORAT

INdIquI EL GrAu dE CONEIxEMENT quE Té SOBrE 
L'ExISTèNCIA dE xArxES, dE GruPS O d'ASSOCIACIONS 
rELACIONATS AMB L'ECONOMIA CríTICA
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No obstant això, solament el 35% del professorat participa 

bastant o molt en aquesta mena d'entitats (prop de la 

meitat de les persones que diuen conèixer-les bastant o 

molt). D'altra banda, el 43% hi intervé poc o molt poc i 

més del 22% no hi té cap relació —en tots dos casos, dones 

i homes hi intervenen de manera paritària— (gràfic 45).

Si es fa una lectura optimista d'aquests resultats, es podria 

concloure que el 78% de les professores i dels professores 

enquestats participa, poc o molt, en moviments o 

iniciatives en xarxa sobre economia crítica.

GRÀFIC 45. PROFESSORAT

INdIquI fINS A quIN PuNT fA SErvIr xArxES,  
GruPS O ASSOCIACIONS SOBrE ECONOMIA CríTICA,  

O hI PArTICIPA
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Alumnat

Pel que es refereix a l'alumnat, prop del 46% diu conèixer 

poc o molt poc el moviment d'estudiants per a una 

economia crítica i més del 34% no té cap coneixement 

sobre aquesta mena d'organitzacions. En canvi, a penes el 

20% coneix aquest moviment bastant o molt (gràfic 46). 

Quant al sexe, les dones són les que més sovint declaren 

conèixer el moviment molt poc o gens, mentre que els 

alumnes declaren tenir més coneixements o constància de 

les dites organitzacions.

GRÀFIC 46. ALUMNAT

INdIquI EL GrAu dE CONEIxEMENT quE Té SOBrE 
EL MOvIMENT d'ESTudIANTS PEr A uNA ECONOMIA 
CríTICA
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Pel que respecta a l'alumnat entrevistat, en general les 

persones que pertanyen a moviments estudiantils per a 

una economia crítica coneixen altres moviments, o hi estan 

en contacte, i aspiren a tenir un paper actiu en el canvi 

dels plans d'estudi per introduir disciplines de l'economia 

crítica:

El canvi als plans docents és l'objectiu principal [...].  

Fins ara només hem aconseguit afegir-hi el curs  

«Economia feminista» i una altra assignatura optativa, 

Estudis de Gènere.

L'alumnat que no forma part de col·lectius ni de grups 

d'estudi d'economia crítica, però, no ha sentit a parlar 

d'aquesta mena d'iniciatives o a penes ho ha fet. 

Tanmateix, hi té interès, ja que reconeix el potencial per 

afrontar les problemàtiques actuals inherents a la crisi de 

l'economia global:

No ho conec gaire. Vaja, probablement perquè tampoc és 

que estigui gaire ficada en el tema, perquè soc un desastre, 

però seria interessant. Cal tenir ganes i temps, segurament, 

per sacrificar, però m'agradaria informar-me'n. En veritat, 

estaria bé.

(Dona, alumna, 
no vinculada a  
l'economia crítica)

(Home, alumne, 
vinculat a 
l'economia crítica)



202 ANÀLISI DE LES PERCEPCIONS I LES DEMANDES DEL PROFESSORAT,  
DE L'ALUMNAT I DELS AGENTS DE COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA

En relació amb altres propostes (in)formatives 

sobre economia crítica a l'abast de l'alumnat, prop 

del 51% afirma tenir-hi pocs coneixements o molt 

pocs —destaquen particularment els homes. A més, 

més del 43% assegura desconèixer-les per complet 

—percentatge, en aquest cas, que copen les dones— 

(gràfic 47).
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GRÀFIC 47. ALUMNAT

INdIquI EL GrAu dE CONEIxEMENT quE Té SOBrE 
L'ExISTèNCIA d'ALTrES PrOPOSTES rELACIONAdES 
AMB L'ECONOMIA CríTICA
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A. Percepció del professorat

El professorat entrevistat assenyala cinc facetes 

fonamentals en referència al paper de la universitat:

1.  L'acreditació dels títols que confereixen un 

capital simbòlic per accedir al mercat laboral i, en 

conseqüència, representen una porta d'entrada per  

a l'ocupació.

2.  La generació de coneixement i de metodologies 

orientades especialment al benefici de les empreses, 

sobretot en el cas de les carreres més tecnològiques.

3.  La construcció d'eines per al manteniment  

de l'ordre social i polític. 

4.  La generació de coneixement, d'opinions  

i de sentit crític.

5.  La formació de l'alumnat que representa el futur  

de la societat.

Paper de la universitat  
a la societat
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Respecte del tipus d'universitat, durant les entrevistes 

s'esmenten dos: un de caràcter conservador, tancat i 

destinat a reproduir l'statu quo, que resulta més estàtic i no 

obert als canvis socials i que, per tant, representa un model 

universitari hegemònic; i un altre model més dinàmic, 

obert als moviments de la universitat i capaç de fomentar 

la capacitat crítica i el debat per a la transformació social. 

En aquest sentit, el professorat entrevistat atorga a la 

universitat la funció formativa i fa evident la importància 

de poder oferir eines crítiques que no es limitin al 

reconeixement d'un títol oficial:

Evidentment, hi ha d'haver tota la part estructural i 

fundacional de formar l'alumnat, perquè estem formant els 

futurs mestres, economistes... futurs de tot... Però també es 

tracta del fet que la universitat està generant coneixement i 

opinió, i, sovint, tendeix a quedar tancada.

La universitat, com moltes altres eines al món en què vivim, 

és una manera de mantenir l'statu quo i, tal com funciona, 

inhabilita experiències realment transformadores i de canvi. 

Tot i que, al meu entendre, el paper hauria de ser just el 

contrari.

(Dona, professora,  
vinculada a  

l'economia crítica)

(Home, professor, 
vinculat a 

l'economia crítica)
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B. Percepció de l'alumnat

En general, l'alumnat entrevistat és de l'opinió que 

l'ensenyament d'economia a la universitat espanyola 

presenta una certa rigidesa que no permet estar al corrent 

de les tendències heterodoxes que podrien oferir eines 

noves per analitzar els problemes relatius al canvi climàtic, 

a les desigualtats de gènere i a la crisi humanitària. També 

coincideix a assenyalar que la universitat té un paper 

rellevant a la societat i que hauria d'aprofitar-se el seu 

potencial i accessibilitat:

Actualment, el paper que té la universitat [...] és simplement 

el d'un lloc on les persones es formen en una disciplina 

concreta, de manera més superficial o menys, i on, en la 

majoria dels casos, no se les capacita del tot per treure'n 

prou aptituds com per entrar al mercat de treball [...]. 

Segons el meu parer, el que la universitat hauria de ser és un 

fogar intel·lectual on tothom i tots els tipus de pensament 

possibles poguessin confrontar-se contínuament, on 

poguessin aprendre l'un de l'altre i pogués haver-hi una 

recerca que no fos tan... diguem-ne sectària.

Jo crec que té un pes molt gran, perquè, al cap i a la fi, està 

formant moltíssima gent. Són la gent que representarà 

la societat en el futur. Trobo que, com més format sigui 

aquest futur, millor societat i millors éssers humans serem. 

Per tant, sí que penso que la universitat hauria d'intentar 

ensenyar el màxim de persones i no rebutjar-ne tantes. [...] 

Si més no, ho hauria d'intentar: arribar a moltíssima més 

gent i rescatar les ganes d'aprendre i d'afavorir l'alumnat.

(Home, alumne, 
vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, alumne, 
no vinculat a 
l'economia crítica)
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En termes generals, les opinions recollides al qüestionari 

denoten una insatisfacció comuna entre l'alumnat 

pel que fa al desenvolupament de les competències 

o de la capacitat crítica durant el període formatiu 

universitari. Així, convé recordar que més del 72% 

considera que l'ensenyament no li fa conèixer visions 

plurals, diverses i alternatives de l'economia; prop del 

80% creu que no adquireix la formació pertinent per 

afrontar problemàtiques socioeconòmiques actuals i 

d'enorme transcendència ètica; més del 65% afirma que 

l'ensenyament rebut no fomenta l'opinió crítica ni el 

qüestionament de les teories econòmiques impartides, i 

més del 42% fa constar les carències de la docència amb 

relació a l'aplicació d'eines analítiques alternatives a les 

matemàtiques (gràfic 8).

Sens dubte, una dimensió vital per a l'empoderament de 

l'estudiantat universitari és el desenvolupament de la 

seva capacitat crítica quant al contingut impartit i, per 

descomptat, quant a la realitat socioeconòmica en la qual 

conviuen i intervenen. Com s'ha vist, però, gran part de 

l'alumnat enquestat no percep aquesta capacitat crítica 

com una dimensió real en l'aprenentatge universitari, 

malgrat que és una de les competències per treballar i 

adquirir que s'esmenten amb més freqüència a les guies 

docents analitzades en aquest treball.
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D'altra banda, entre l'alumnat que va respondre el 

qüestionari, més del 70% està en desacord o totalment en 

desacord que la finalitat última i única de la universitat 

sigui l'ocupabilitat dels i de les estudiants (gràfic 48). És a 

dir, desaproven de manera més categòrica o menys que la 

formació universitària s'ajusti (o reajusti) i se supediti a les 

exigències del mercat laboral —en comptes de dependre de 

les demandes d'una educació pública, crítica i de qualitat. A 

més, aquesta opinió és compartida per alumnes d'ambdós 

sexes en proporcions equitatives. 
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GRÀFIC 48. ALUMNAT

«LA fINALITAT dE LA uNIvErSITAT hA dE SEr NOMéS 
L'OCuPABILITAT dE L'ALuMNAT»
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Malgrat que només el 13,8% de l'estudiantat reafirma el 

seu acord (total), aquest percentatge, sumat al 15,5% que 

es mostra neutral sobre aquest tema, pot fer pensar que 

la inserció laboral i l'avinença a les demandes del mercat 

sí que són dos objectius, si més no, rellevants per a cert 

sector d'alumnes, per més que la majoria no les percep 

com les finalitats rectores de l'educació universitària. 

Igualment, és interessant que el 72% de les persones 

que es mostren neutrals amb referència a la relació 

universitat-ocupabilitat són dones, mentre que el 62,5% 

dels qui creuen que l'ocupabilitat és i ha de ser el fi darrer 

de l'ensenyament universitari (és a dir, que s'identifiquen 

com «d'acord» o «totalment d'acord» amb aquesta 

afirmació) són homes.

C. Percepció de les agents i dels agents de 

cooperació universitària

Respecte del rol que la universitat hauria de tenir a la 

societat, especialment per fer front als reptes ambientals 

i de justícia social, es manifesta una crítica generalitzada 

al plantejament de la institució, excessivament pràctic i 

enfocat al món empresarial en comptes de centrat en la 

recerca de caràcter més teòric:

Ara mateix, prima la reconeixença de les qüestions 

orientades a la productivitat, a l'empresa.(Home, agent, 
no vinculat a 

l'economia crítica)
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(Dona, agent,  
no vinculada  
a l'economia crítica)

A dir veritat, penso que la deriva de la universitat va una 

mica cap a la mercantilització.

Especialment, pel que es refereix a les investigacions 

relacionades amb els drets humans, els de les dones o els 

de la natura:

No s'ha desenvolupat tant la reconeixença a la labor de 

recerca en aquestes temàtiques.

Tanmateix, es valora positivament el rol que la universitat 

té a la societat actual. D'una banda, pel nombre de 

persones que hi passen:

Per les universitats, hi passa un percentatge molt alt de la 

població, que no és el total. [...] Però hi passa molta gent. I és 

clau poder arribar a un percentatge tan alt de la ciutadania.

D'altra banda, precisament, per la seva labor de recerca i 

de generació de coneixement:

La universitat ha de ser-hi; ha de fer incidència política, 

ha d'estar-hi, ha de qüestionar la política pública i 

participar-hi.

No pot quedar-se en aquesta torre d'ivori i ha de treballar 

(Home, agent, 
no vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, agent, 
no vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, agent, 
no vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, agent, 
no vinculat a 
l'economia crítica)
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amb la resta de sectors per assolir la transformació social.

Així mateix, les persones entrevistades assenyalen els 

punts de connexió més evidents i potents que hi ha 

entre les universitats i l'Agenda 2030, i en destaquen el 

coneixement:

A parer meu, una de les claus de l'Agenda 2030 és el 

coneixement. El que ja tenim i el que no tenim encara, però 

que ens cal generar.

En el marc de l'Agenda 2030, en el marc de l'escenari nou, 

el paper del coneixement a mi em sembla primordial.

En efecte, tal com apunten diverses informants, és una 

de les primeres agendes polítiques internacionals que 

inclouen l'educació superior. L'avaluació de la presència 

de les perspectives feminista i ecologista a les institucions 

relacionades amb la cooperació universitària varia. Però, 

per damunt de tot, es percep com quelcom puntual, 

variable, que depèn de la intenció individual:

Sí que hi ha gent a la universitat, investigadors, que fan 

aquestes coses.

Sobre feminisme, hi ha molts grups de recerca i molta gent 

molt activa a la universitat.

És per això que es considera important donar més suport a 

aquestes perspectives:

(Home, agent, 
no vinculat a 

l'economia crítica)

(Dona, agent, 
no vinculada a 

l'economia crítica)

(Home, agent, 
no vinculat a 

l'economia crítica)

(Home, agent, 
no vinculat a 

l'economia crítica)
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Des del meu punt de vista, la qüestió és encabir-los  

a la part troncal, la part central de l'ensenyament.

Algunes de les persones entrevistades també han 

ressaltat la necessitat de millorar la interacció entre les 

administracions públiques i la universitat perquè les 

primeres recolzin més sobre les segones:

L'administració pública hauria de demanar més a la 

universitat per tal d'impulsar certes polítiques. [...]  

El sistema d'administració general —i descentralitzada— 

també podria demanar moltes més coses a les universitats.

A més del fet que aquesta mena de col·laboració entre 

coneixement universitari i polítiques públiques gaudís de 

més reconeixença i incentius:

La qüestió seria que els estudis que pot fer la universitat, 

per exemple, d'assessorament per a entitats públiques i 

les polítiques consegüents, tinguessin una reconeixença 

adequada en el context universitari. [...] No hi ha prou 

reconeixença institucional per a això.

(Home, agent, 
no vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, agent, 
no vinculat a 
l'economia crítica)

(Home, agent, 
no vinculat a 
l'economia crítica)
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Recomanacions  
i propostes
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Al llarg d'aquesta anàlisi, s'ha posat de manifest la 

centralitat d'una visió dominant a l'ensenyament 

d'economia a les universitats públiques espanyoles, que 

es correspon amb l'enfocament neoclàssic de la disciplina. 

Aquest enfocament va fer una aportació concreta i resulta 

útil en alguns aspectes, però fa temps que exerceix un 

«monopoli intel·lectual malsà» (Rethinking Economics, 

2017:1) a l'àmbit de l'ensenyament (i també en el de la 

recerca, l'assessorament polític o el debat públic). Això 

obstaculitza la possibilitat de discussió i d'aprenentatge 

a partir d'altres plantejaments heterodoxos o mirades 

interdisciplinàries, cosa que s'ha evidenciat tant a l'anàlisi 

dels plans d'estudi com al de les entrevistes i enquestes 

fetes al professorat, a l'alumnat i als i a les agents de 

cooperació universitària. A continuació, doncs, n'exposem 

els resultats principals.

Anàlisi dels plans d'estudi

D'una banda, l'anàlisi de les guies docents es va centrar en 

les assignatures de Macroeconomia, Història Econòmica i 

Mercat de Treball durant els períodes pre- i post-Bolonya/

crisi. En general, es constata que la proposta formativa 

no ha canviat gaire en els períodes escollits, la qual cosa 

denota un cert estancament dels programes i una falta 

de renovació de les eines analítiques i les problemàtiques 

estudiades. En concret, per a l'anàlisi qualitativa de 

la (possible) dimensió i evolució crítica o heterodoxa 

Resum i reflexió crítica
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de les assignatures esmentades, es van examinar els 

punts següents: l'adopció d'una perspectiva crítica i la 

seva evolució a les guies docents; la inclusió de la crisi 

econòmica o financera de 2008 a les guies docents, i les 

referències bibliogràfiques (bàsiques/obligatòries) amb 

perspectiva de gènere.

En aquest sentit, primerament, s'ha observat que el 26,6% 

de les 79 guies docents analitzades a l'estudi (és a dir, 21 

guies) incorporen una perspectiva crítica o heterodoxa de 

l'ensenyament d'economia: 4 d'elles a Història Econòmica 

i 17 a Mercat de Treball. Tot i això, s'evidencia que aquesta 

integració de visions econòmiques alternatives es fa 

de manera parcial, puntual o circumscrita a aspectes 

determinats o a temàtiques concretes de l'assignatura 

(per exemple, la desigualtat de gènere). En resum, doncs, 

per més que el desenvolupament de «l'esperit crític» i la 

«capacitat d'anàlisi crítica» de l'alumnat s'inclou com a 

objectiu o competència específica a la gran majoria de guies 

docents de les tres assignatures analitzades, l'exposició 

dels temaris i dels continguts ret compte de la integració 

limitada de perspectives, propostes o teories alternatives 

crítiques-heterodoxes que posin en qüestió els principis 

econòmics clàssics o dominants.

Quelcom molt semblant succeeix amb la perspectiva de 

gènere, les desigualtats (en general), la discriminació,  

el medi ambient i el compromís ètic: encara que algunes 

guies mencionen als objectius o a les competències 

que l'alumnat estudiarà les causes de les desigualtats 
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i discriminacions (de gènere, raça o renda), el 

desenvolupament del temari i del contingut de les 

assignatures no aborda específicament aquest assumpte,  

i encara menys ho fa des d'una perspectiva crítica.

Al contrari, la tendència general que s'ha detectat fa pensar 

que aquestes matèries reprodueixen una mirada clàssica-

ortodoxa de la teorització i l'ensenyament de l'economia. 

En efecte, el 73,4% de les guies estudiades ometen o 

invisibilitzen les mirades econòmiques alternatives o 

complementàries de caràcter heterodox i, en els casos 

excepcionals en què aquestes perspectives crítiques es 

mencionen puntualment, no solen presentar-se en el 

mateix pla de rellevància o rigor que les visions ortodoxes.

Segonament, de les 40 guies docents corresponents al 

període post-Bolonya/crisi, tan sols 6 fan referència 

expressa —sia als objectius, a les competències, al 

contingut/temari o a la bibliografia— a la crisi econòmica 

o financera iniciada l'any 2008. D'aquestes, 3 pertanyen a 

l'assignatura de Macroeconomia; 2, a Història Econòmica, i 

1, a Mercat de Treball. 

Tercerament, les autores i els autors més esmentats 

a les referències bibliogràfiques de cadascuna de les 

assignatures en ambdós períodes (pre- i post-Bolonya/

crisi) són, en aquest ordre a cada matèria: Olivier 

Blanchard, N. Gregory Mankiw, Rudi Dornbusch i Stanley 

Fischer a Macroeconomia; Rondo E. Cameron, Francisco 

Comín, Mauro Hernández, Vera Zamagni, Enrique Llopis i 
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Carlo Maria Cipolla a Història Econòmica, i Stanley L. Brue, 

Campbell R. McConnell, David A. Macpherson, Lluís Fina, 

Luis Toharia i Jordi Palafox a Mercat de Treball.

A més, d'acord amb l'anàlisi de l'informe «Post Crash 

UPF» (2015), les obres dels autors més citats a les 

assignatures de Macroeconomia i Mercat de Treball 

s'emmarquen eminentment en els preceptes de l'escola 

neoclàssica. Així mateix, es fa palès que totes les autories 

de referència tenen en comú l'origen occidental o el fet 

que desenvolupen (o han desenvolupat) la seva carrera 

acadèmica i professional a institucions i centres d'Europa 

i Amèrica del Nord; igualment, demostren un biaix de 

gènere evident: 15 dels 16 autors més citats al conjunt de 

les guies examinades són homes, és a dir, que només hi ha 

una autora.

D'altra banda, s'ha estudiat l'enfocament de l'oferta 

optativa i la possible evolució crítica que ha tingut, així 

com la perspectiva heterodoxa potencial dels projectes 

d'innovació docent. Referent a això, es constata que 

les assignatures optatives constitueixen un espai més 

favorable o accessible per al conreu de les perspectives 

crítiques —tant en el període anterior a la implantació del 

pla Bolonya i l'inici de la crisi econòmica com en l'etapa 

post-Bolonya/crisi— si s'ha de jutjar per la possible 

dimensió crítica que manifesten els títols i es cataloguen  

en funció dels blocs temàtics més freqüents en totes  

dues etapes.
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En aquesta línia, al període postcrisi s'han introduït 

assignatures optatives noves vinculades a problemàtiques 

específiques que tenen a veure, per exemple, amb les 

relacions de gènere, el medi ambient o les desigualtats. 

Malgrat això, no es pot demostrar que en tots els casos 

aquesta incorporació hagi fet aprofundir en la temàtica 

ni que es plantegi des d'una perspectiva crítica. De fet, 

s'observa un risc de cooptació o buidament de contingut 

polític dels conceptes «nous» (com el del gènere), pel 

qual es fa un ús confús o poc rigorós del terme (sense 

emmarcar-lo en el camp de les teories feministes) que 

confon o dilueix el seu significat. 

Pel que es refereix als PID, es van identificar 26 propostes 

en l'àmbit de l'economia i dels camps afins (empresa, 

finances i relacions laborals). Aquestes propostes poden 

classificar-se en diversos blocs temàtics, entre els quals 

destaquen, de més freqüència a menys: empresa (10 

projectes); noves tecnologies i eines digitals aplicades a 

l'ensenyament (5 projectes); competències i capacitació 

de l'alumnat (5 projectes); professionalització o integració 

laboral (5 projectes), i ensenyament de mètodes, 

metodologies o fórmules concretes (4 projectes).

En menor proporció, també es van identificar PID 

en altres àrees temàtiques, com ara: metodologies i 

tècniques innovadores a l'aula (3 projectes); dimensió 

social de l'economia o l'empresa (3 projectes); medi 

ambient i desenvolupament sostenible (2 projectes); 

ètica (2 projectes); història econòmica (2 projectes); 
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interdisciplinarietat (2 projectes); innovació (2 projectes); 

emprenedoria (1 projecte); perspectiva de gènere 

(1 projecte), i macroeconomia i economia internacional (1 

projecte). Per tant, es fa palès que més d'una tercera part 

d'aquests projectes versen, d'una banda, sobre l'àmbit 

empresarial (especialment, sobre la gestió i la creació 

d'empreses), i de l'altra, sobre el desenvolupament i 

l'ensenyament a l'aula de metodologies concretes, en les 

quals destaca el rol de les tecnologies digitals.

Anàlisi de la percepció del professorat, de l'alumnat i dels 

i de les agents de cooperació universitària

D'acord amb l'anàlisi de les entrevistes i les enquestes 

fetes als i a les informants clau, es distingeixen sis blocs 

temàtics principals: la constatació de l'existència d'un 

enfocament dominant a l'ensenyament d'economia i 

les seves característiques; l'homogeneïtzació dels plans 

d'estudi i els efectes de la crisi; les necessitats o millores 

potencials en la docència d'economia; les dificultats a 

la docència per incloure perspectives alternatives; les 

estratègies del professorat i de l'alumnat interessats  

en una economia plural, i el paper de la universitat  

a la societat.

Per començar, el 88,4% del professorat enquestat estima 

que la visió neoclàssica de l'economia és la perspectiva 

dominant a la docència universitària. Així mateix, 

el professorat entrevistat també està d'acord amb 

l'afirmació que hi ha una visió dominant a l'ensenyament 

d'economia. L'alumnat entrevistat també percep aquesta 



220 RECOMANACIONS I PROPOSTES

articulació de la docència entorn d'una visió única de 

l'economia i reconeix «l'enfocament capitalista» com 

el dominant. Per la seva part, els agents de cooperació 

universitària entrevistats també coincideixen amb aquesta 

opinió.

Seguidament, en demanar al professorat per l'evolució 

dels plans d'estudi en Economia, prop del 56% va 

respondre que no creu que durant les últimes dècades 

s'hagin incorporat altres plantejaments heterodoxos ni 

perspectives alternatives a la visió neoclàssica dominant. 

El professorat entrevistat afirma, doncs, que no hi ha 

hagut canvis destacables. 

En tercer lloc, el 95,4% del professorat enquestat 

considera fonamental capacitar l'alumnat perquè 

qüestioni les teories i els models econòmics presentats 

a classe. Igualment, l'alumnat enquestat creu de manera 

gairebé unànime que aprendre a qüestionar les teories i 

els models econòmics ha de ser una competència bàsica 

del procés d'aprenentatge. A més, l'alumnat entrevistat 

també fa notar que la universitat està mancada de l'espai 

necessari per debatre, cosa que impossibilita entrar en la 

crítica dels principis dominants a l'economia.

En quart lloc, el professorat entrevistat assenyala 

que hi ha reticències i dificultats per introduir un 

enfocament pluralista a l'ensenyament d'economia. 

Alguns dels obstacles detectats són, entre d'altres, la 

manca de formació del professorat sobre enfocaments 
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heterodoxos, el desconeixement de l'alumnat, 

l'escassetat d'informació i de material, i les mateixes 

relacions de poder al si de la institució universitària.  

En aquest sentit, la rigidesa de l'estructura universitària 

i el foment de la competitivitat a la universitat també 

dificulten el desenvolupament d'enfocaments crítics que 

disposin de prou espai oficial a l'acadèmia. 

En cinquè lloc, el 56% del professorat enquestat té 

bastants coneixements o molts sobre diverses propostes 

d'economia crítica a l'àmbit de la docència. Així, els i 

les docents fan servir múltiples estratègies i recursos 

per integrar enfocaments heterodoxos i alternatius 

a l'ensenyament. Les persones entrevistades, però, 

declaren que la possibilitat d'integració depèn de la 

rigidesa del sistema acadèmic; per tant, veuen menys 

possibilitats a les assignatures més rígides.

Finalment, en referència al paper de la universitat, 

el professorat que va respondre l'entrevista assenyala 

cinc facetes fonamentals: l'acreditació dels títols que 

confereixen un capital simbòlic per accedir al mercat 

laboral i, en conseqüència, representen una porta 

d'entrada per a l'ocupació; la generació de coneixement 

i de metodologies orientades especialment al benefici 

de les empreses, sobretot en el cas de les carreres més 

tecnològiques; la construcció d'eines per al manteniment 

de l'ordre social i polític; la generació de coneixement, 

d'opinions i de sentit crític, i la formació de l'alumnat 

que representa el futur de la societat.
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Pel que fa a l'alumnat entrevistat, en general és de 

l'opinió que l'ensenyament d'economia a la universitat 

espanyola presenta una certa rigidesa que no permet 

estar al corrent de les tendències heterodoxes que 

podrien oferir eines noves per analitzar i tractar 

problemes actuals elementals com el canvi climàtic, 

les desigualtats de gènere o els drets humans. 

L'estudiantat també està d'acord que la universitat té 

un paper rellevant a la societat i que hauria d'aprofitar-

se'n el potencial i l'accessibilitat.

Per la seva banda, les i els agents entrevistats 

manifesten una crítica generalitzada al plantejament 

excessivament pràctic i enfocat al món empresarial de 

la universitat, en comptes de centrar-se en la recerca 

de caràcter més teòric. Tanmateix, aprecien el rol que 

la universitat té a la societat actual, tant pel nombre de 

persones que hi passen com per la seva labor de recerca 

i generació de coneixement.
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Propostes

Havent pres nota de les problemàtiques i de les demandes 

evidenciades per aquest diagnòstic, se suggereixen 

deu propostes que es fonamenten no solament en els 

resultats d'aquest informe, sinó també en les troballes i 

les recomanacions de treballs similars citats en pàgines 

anteriors. L'objectiu és posar al dia i ampliar el catàleg de 

solucions i d'iniciatives, tant potencials com existents, a 

l'Estat espanyol. 

Amb aquestes propostes, doncs, es vol contribuir a aquest 

horitzó cap al qual caminar plegades:

1. En contraposició amb el reduccionisme, l'aura 

d'infal·libilitat universal i l'objectivació de les teories  

i dels models neoclàssics a l'ensenyament i  

l'aprenentatge d'economia a la universitat, proposem: 

fomentar, des de la docència i des d'altres espais 

complementaris de formació, l'anàlisi i el qüestionament 

crítics de l'enfocament econòmic neoclàssic, de manera 

que s'expliqui (i es comprengui) no com una veritat 

científica impertorbable i infal·lible, sinó com una 

proposta o interpretació particular —una de tantes 

altres— contextualitzada i articulada per interessos i 

(pre)judicis determinats, la qual, doncs, pot sotmetre's 

a crítiques, revisions, debat i esmenes, i, així, obrir la 

porta a l'existència d'altres visions alternatives vàlides de 

l'economia. Al cap i a la fi, adoctrinar no significa defensar 

alternatives crítiques al capitalisme, sinó ocultar  
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i dissimular els fonaments profundament ideologitzats  

de la lògica i de les teories capitalistes per fer-les passar 

per la veritat; per allò normal, millor, desitjat.

1.1 Exposar els fonaments, els preceptes i els objectius 

de les diverses perspectives econòmiques quan 

s'expliquen a classe, així com analitzar i comparar 

de manera sistemàtica les teories, els conceptes, els 

models i les metodologies (Post Crash UPF, 2015). 

La intenció és explicitar i explicar el que es podria 

anomenar background polític-ideològic i cultural de 

les diferents perspectives econòmiques per entendre, 

per exemple, en quin context van forjar-se, a quins 

problemes o demandes donen resposta, a qui beneficien 

i a qui perjudiquen, quina mena de societats projecten i 

generen, etc.

1.2 Difondre i raonar les dissensions existents 

i els debats oberts entre les diverses teories o 

perspectives econòmiques. És a dir, no plantejar 

l'ensenyament d'aquestes visions diferents com si 

fossin compartiments estancs, aïllats entre sí, sinó 

com proposicions amb una intensa interrelació, que es 

repliquen, s'esmenen, es retroalimenten i, fins i tot, 

s'enfronten.

1.3 Explicar durant la docència, i integrar-hi, el principi 

de «l'eclecticisme disciplinari», segons el qual la utilitat 

i la validesa dels diversos paradigmes, models i teories 

són variables i contingents, i depenen dels contextos 

d'aplicació (Post Crash UPF, 2015). D'aquesta manera, 

es desmitificaria la infal·libilitat i la universalitat 
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de les propostes neoclàssiques, a més de fomentar 

l'aprenentatge —sempre en context— de les diferents 

visions econòmiques. Per això, cal apropar l'alumnat 

a l'estudi crític no solament d'aquestes visions, sinó 

també al dels mateixos escenaris sociopolítics i culturals 

(passats i presents).

1.4 Empoderar l'alumnat amb l'estímul i el 

desenvolupament reals i actius del pensament crític 

propi i de les capacitats analítiques i pràctiques. Per 

exemple, ens adherim a la proposta de Post Crash 

UPF de crear una assignatura anomenada Exercint 

d'Economista, en la qual es treballin les habilitats i les 

aptituds avaluadores, argumentadores, comparatives i 

comunicatives de l'estudiantat (2015: 61).

1.5 Transversalitzar coneixements (en assignatures 

existents) o crear matèries concretes (bàsiques i 

optatives) que tractin els assumptes següents:

•  Estructura de l'economia: estudi crític de l'origen, 

l'organigrama, la filosofia político-econòmica i les 

línies d'actuació de les institucions econòmiques 

transnacionals principals.

• Economia política cultural: estudi crític tant de la 

relació entre l'economia i la cultura com dels efectes 

civilitzacionals (socials, culturals i identitaris) que 

el model econòmic dominant i el seu desplegament 

té a les pràctiques i als costums quotidians, així com 

a les diverses institucions (mediàtiques, religioses, 

educatives, etc.).
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•  Post Crash UPF suggereix, així mateix, la creació 

d'assignatures igualment significatives, com ara 

Capitalisme (2015: 60).

2. En contra de la unidimensionalitat i la pauperització 

de l'ensenyament universitari d'economia, així com 

del monopoli de la perspectiva neoclàssica/ortodoxa, 

proposem: promoure, amb compromís, rigor i sentit crític, 

la comprensió de la disciplina econòmica com un espai 

plural de coneixement i proposició, en el qual hi caben 

diversos enfocaments. És a dir, no es tracta solament de 

desmitificar el paradigma neoclàssic/ortodox i sotmetre'l 

a una revisió crítica —tal com es proposava al primer 

punt—, sinó d'ampliar la mirada i l'abast de la disciplina 

econòmica per aprendre sobre altres propostes igualment 

vàlides, rigoroses, fonamentades i, a més, subversivament 

creatives.

2.1 Per canalitzar aquesta pluralitat teòrico-

metodològica, i fins i tot paradigmàtica, es pot recórrer 

tant a la transversalització per mitjà de temes, mòduls 

o exercicis pràctics en assignatures actuals (també amb 

PID) com a la creació de matèries específiques. Per 

exemple, Post Crash UPF proposa crear l'assignatura 

Introducció a Teories Econòmiques, en la qual 

s'expliquin diverses escoles de pensament que formen 

part de la ciència econòmica: l'economia institucional, 

l'austríaca, la marxista, l'ecològica, la feminista, la 

social, la keynesiana, etc. (2015: 61).
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2.2 És important explicar sense embuts a classe per 

què no tots els enfocaments econòmics gaudeixen de 

la mateixa consideració o reconeixença, tant a l'àmbit 

acadèmic com en l'imaginari col·lectiu. La raó és que, 

de vegades, a l'ensenyament universitari s'admet 

l'existència de paradigmes alternatius, però es fa en 

un sentit pejoratiu o fins i tot mofant-se'n, o, en tot 

cas, es dedica molt menys temps i atenció a classe per 

comprendre'ls amb profunditat i rigor. Per tant, ha de 

formar-se i d'informar-se l'alumnat sobre l'existència 

de relacions de poder que modulen el prestigi i el domini 

o, per contra, la marginalitat de les diverses perspectives 

econòmiques: qui són les persones que, a l'acadèmia, a 

la política o als mitjans, sostenen i encoratgen les teories 

i els models econòmics principals?; a qui beneficia la 

predominança i la normalització d'un model econòmic 

determinat i per què?, i qui guanya i qui perd amb la 

seva aplicació? Aquestes tan sols són algunes de les 

preguntes que cal plantejar a classe per abordar aquest 

assumpte.

3. En vista de la desconnexió de l'economia respecte de la 

resta de ciències socials i humanístiques, i la consideració 

d'aquesta disciplina com a «científicament superior» a 

les homòlogues del camp social, proposem: integrar una 

perspectiva educativa interdisciplinària, tant des d'un 

punt de vista teòric com metodològic, de manera que 

s'acabi amb el mite de l'autosuficiència de l'economia 

per explicar i resoldre les problemàtiques socials, i que es 

facin valer les vinculacions històriques i necessàries amb 

altres disciplines científiques, sia gràcies a assignatures 
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particulars (creant matèries o ressituant en primera línia 

assignatures ja existents, però relegades a un segon pla) sia 

transversalitzant-la en matèries bàsiques, optatives i PID.

3.1 Transversalitzar coneixements (en assignatures 

existents) i crear matèries específiques (bàsiques 

i optatives) que reconnectin l'economia amb les 

disciplines següents, entre d'altres, o bé que en reforcin 

la unió:

•  Història: gràcies a assignatures com ara Història 

Econòmica o Història del Pensament Econòmic, 

així com a l'ensenyament de les diverses teories o 

perspectives econòmiques contextualitzades des 

d'un punt de vista històric; és a dir, acompanyant 

el raonament de les teories amb una exposició 

del context històrico-social en què van aparèixer. 

Al capdavall, conèixer la història de l'economia i 

posseir les habilitats per analitzar-la amb rigor 

fa possible entendre els orígens i els perquès del 

nostre present, i interpretar-lo críticament, així 

com identificar la repercussió de certs sistemes 

econòmics a l'evolució de la vida social i cultural 

de les diferents comunitats i medis. A més, tal 

com indiquen M. Teresa Bartual et al. (2018: 93): 

«la història demostra que és factible que puguin 

haver-hi processos d'involució que podrien 

comportar retrocessos pel que fa als valors, als 

avenços en temes d'igualtat i als comportaments 

democràtics»; atès aquest risc regressiu, es 

reivindica l'educació com a eina crucial.
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•  Filosofia: per reflexionar sobre nocions determinants 

que articulen les teories i els discursos econòmics, 

i que, gairebé sempre, s'aprenen i s'apliquen per 

inèrcia, tot donant-les per fet. Per tal d'evitar que 

hi hagi un aprenentatge i una aplicació mecànics i 

acrítics dels conceptes principals que fonamenten 

les diverses perspectives econòmiques —molt 

especialment, els de l'economia neoclàssica—, fem 

dues recomanacions. Primer, començar les matèries 

o els cursos d'introducció a l'economia i a les seves 

perspectives amb definicions detallades tant de la 

mateixa economia com del vocabulari relacionat amb 

cada visió i dedicar prou temps a classe per raonar-

les i debatre-les (sense donar-les per sabudes 

o per descomptat). Segon, introduir o potenciar 

assignatures o contingut didàctic com ara Filosofia 

de l'Economia, Filosofia i Teories Econòmiques o 

Filosofia i Fonaments Econòmics.

•  Política: crear contingut didàctic o assignatures 

específiques que exposin les relacions entre 

l'economia i la política, o bé reforçar i dignificar 

aquest contingut i matèries. Per exemple, Post 

Crash UPF proposa crear l'assignatura Política 

Econòmica i Principis (2015: 61), a la qual suggerim 

sumar-hi Polítiques Econòmiques Públiques o 

Economia i Política Institucional, i Fonaments i 

Dimensions Polítiques de l'Economia. A més, és 

clar, de revaloritzar una matèria que considerem 

bàsica en qualsevol grau d'Economia, com és 

Economia Política.
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3.2 D'acord amb el que plantejava el manifest de la ISIPE 

2014, fora bo establir vies formals per a la col·laboració 

entre departaments o, fins i tot, per a la creació de 

departaments mixtos que estimulin i sostinguin 

programes docents interdisciplinaris en els quals hi 

hagi marge, per exemple, per elaborar i supervisar des 

d'un punt de vista interdisciplinari treballs de fi de 

grau, treballs de fi de màster i altres investigacions de 

l'alumnat i del professorat, o per col·laborar de manera 

interdisciplinària entre departaments o universitats en 

l'ensenyament d'una sèrie de matèries.

4. Contra l'abstracció, la descontextualització i 

l'apriorisme de la visió neoclàssica de l'economia, 

proposem: (re)connectar la docència de l'economia amb 

els problemes socioeconòmics realment existents, i 

situar aquestes problemàtiques i qüestions reals al centre 

de l'ensenyament. Així doncs, es donarà a l'alumnat 

explicacions crítiques, rigoroses i, sobretot, pertinents 

i actuals sobre experiències com ara la gran recessió 

(pràcticament absent dels plans d'estudi analitzats), la 

crisi econòmica mundial actual que s'ha derivat de la 

pandèmia de la COVID-19, la crisi de reproducció social 

i de cures, o l'emergència climàtica, així com sobre 

qüestions concretes com ara la bretxa salarial, la cadena 

global de cures, les discriminacions i desigualtats al 

mercat laboral o la conciliació i la relació mercat-famílies. 

A més, es fomentarà la transversalització de temàtiques 

i plantejaments alternatius, com són la perspectiva de 

gènere i (eco)feminista o dels drets humans. 

manifiesto de ISIPE 2014, 
manifiesto de ISIPE 2014, 
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4.1 Acompanyar l'explicació dels problemes reals amb les 

interpretacions i les solucions que proposa cada teoria 

o enfocament (i viceversa) tenint en compte que són 

qüestions que també tenen una dimensió política, social i 

ètica, a més de cultural.

4.2 Exemplificar les teories, els models i les metodologies 

explicades amb dades empíriques i reals que en contrastin la 

veracitat o la utilitat.

4.3 Fer que les classes i els espais formatius complementaris 

esdevinguin fòrums oberts per a la col·laboració de 

professionals crítics, a més d'activistes i de persones 

implicades a les xarxes i les organitzacions dedicades o afins 

a l'economia crítica.

4.4 Crear, d'acord amb el que proposa Post Crash UPF, 

l'assignatura Temàtica Econòmica Contemporània  

—o, també, contingut didàctic sobre aquest tema que 

s'integri en altres matèries—, en la qual s'estudiïn 

assumptes com ara la desigualtat, les crisis financeres, 

les relacions Nord-Sud, l'escassetat de recursos naturals 

o la fuga de capitals i l'evasió fiscal, entre d'altres (2015: 60). 

En la mateixa línia, suggerim l'assignatura Cultura 

Contemporània i Noves Tendències Econòmiques, o 

contingut corresponent, en què s'estudiïn des d'un punt 

de vista crític les transformacions econòmico-culturals 

contemporànies, com ara les economies cooperatives, 

col·laboratives i digitals; els perfils professionals i les 

vetes de rendibilitat professional nous, i fenòmens com la 

hipermercantilització i la precarització de les condicions de 

vida, la turistificació, la robotització, l'extractivisme, etc.
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4.5 Posar en valor i en pràctica la rellevància d'un 

alumnat informat tot fomentant-ne l'hàbit informatiu 

crític: fer servir la premsa (lliure, plural i de qualitat) 

com a font habitual de treball a casa i a classe per 

reconèixer, il·lustrar i analitzar les problemàtiques  

reals contemporànies.

5. Restituir la dimensió i la responsabilitat ètiques a 

l'economia, tot oferint a l'alumnat anàlisis rigoroses  

de les implicacions ètiques de les propostes, de les 

execucions i dels resultats de les diverses teories 

econòmiques, així com dels seus efectes socioculturals. 

En paraules de Kalle Lasn, la idea és explicar l'economia 

no com «un joc teòric fred», sinó com una disciplina i un 

conjunt de propostes que intervenen a la nostra realitat 

social i la travessen finsarribar «al cor del que som com  

a éssers humans» (2015: 274).

5.1 El propòsit de recuperar la dimensió ètica de l'economia 

a l'ensenyament és afinar la proposta de pluralitat exposada 

en el segon punt. En efecte, la finalitat no és exhibir un 

ventall de diversitat acrític i relativista —és a dir, no es 

tracta de donar color a l'economia—, sinó conèixer els 

fonaments, els interessos i els objectius que articulen les 

diverses propostes, a fi de diferenciar de manera crítica 

les que beneficien les classes i els grups privilegiats —que 

reprodueixen i reediten desigualtats de tota mena i que 

exploten la vida i la natura en totes les seves formes— de 

les propostes que qüestionen la normalitat de la desigualtat 

i busquen, encara que sigui de manera imperfecta i sempre 

millorable, la justícia social i el benestar comú.
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5.2 En conseqüència, suggerim crear assignatures 

i material didàctic relatius a qüestions ètiques de 

l'economia.

6. En oposició amb la patriarcalització i masculinització 

de l'economia, proposem: naturalitzar la incorporació 

de la perspectiva de gènere a l'ensenyament, tant per 

estudiar problemàtiques socials reals com per valorar les 

visions i les propostes de l'economia feminista, de manera 

que la seva integració atragui també altres perspectives i 

paradigmes crítics afins, com ara l'ecològic o el relacionat 

amb els drets humans. A més, tal com afirmen M. Teresa 

Bartual et al. (2018, p. 92), la integració de la perspectiva de 

gènere als plans docents i a les mateixes aules implica:

[...] sotmetre a reflexió els conceptes i les anàlisis dels 

corrents acadèmics dominants, identificar els biaixos 

de gènere, promoure una interpretació més àmplia i 

completa de la realitat, i afavorir la sensibilització i la 

conscienciació dels i de les estudiants. Implica, en essència, 

una reorganització de continguts; una reflexió sobre els 

conceptes, els models, les teories i la perspectiva d'anàlisi, 

així com la introducció de casos nous, exemples pràctics, 

fonts de referència, etc.

6.1 Reivindicar programes d'innovació i de formació del 

professorat universitari destinats a educar en la igualtat 

de gènere i per a la igualtat de gènere.

6.2 Aplicar a la docència de qualsevol assignatura 

econòmica, tant en la dimensió teòrica com en 

la pràctica, una sèrie d'estratègies concretes que 
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consisteixin, per exemple, a substituir, en la mesura 

del possible, les referències a autors per propostes i 

lectures d'autores; complementar les propostes d'autors 

clàssics de referència amb les rèpliques esgrimides per 

les economistes feministes (i altres perfils científics); 

il·lustrar les problemàtiques i les qüestions reals d'estudi 

(per exemple, les crisis econòmiques) des d'un punt de 

vista de gènere, etc.

6.3 Continuar, així mateix, amb la reivindicació 

institucional de la creació d'una secció específica 

científico-tècnica d'Estudis Feministes i de Gènere,  

així com d'un codi UNESCO per als Estudis Feministes  

i de Gènere.

7. Recopilar en un repositori central o fons comú i obert 

tot el material, els manuals, les guies i els recursos sobre 

economia crítica disponibles a l'Estat espanyol.

8. Produir material pedagògic sobre economia crítica 

accessible per a l'alumnat, disponible mitjançant 

descàrrega gratuïta o a un preu reduït, i adaptat tant als 

diversos cursos de la carrera d'Economia i dels àmbits 

afins com a l'ensenyament interdisciplinari d'economia 

en altres graus. És a dir, posar a l'abast de l'alumnat —i 

no solament del professorat— un ventall de material de 

treball i de guies teòrico-metodològiques alternatives, 

per tal d'estimular-ne la formació autònoma crítica. 

Per això, és molt important, d'una banda, que aquest 
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material l'elaborin persones expertes i compromeses 

amb l'economia crítica, l'ensenyament i la divulgació 

—a les quals se'ls agraeixi i valori justament aquesta 

labor, tant en termes econòmics com pel que respecta 

als mèrits investigadors o docents—, i d'altra banda, 

que el professorat, les organitzacions, les xarxes i els 

departaments afins facin difusió d'aquest tipus de material 

a disposició de l'alumnat.

9. Transformar els sistemes d'avaluació i de graduació 

dels mèrits del professorat universitari, a l'efecte de 

fomentar la contractació i la promoció de perfils docents 

interdisciplinaris, diversos i compromesos amb la formació 

contínua i l'empoderament i la capacitació crítica de 

l'alumnat.

9.1 Revisar amb una perspectiva crítica els mecanismes 

i els criteris d'avaluació de la qualitat i del prestigi 

dels centres universitaris i del seu ensenyament en 

l'àrea d'economia (rànquings internacionals i agències 

d'avaluació docent). Aquesta acció s'ha de promoure 

transnacionalment mitjançant xarxes i organitzacions 

d'economia crítica i d'interessos afins, que, a més, 

podrien actuar com a grups de pressió per aconseguir 

que aquest procés d'avaluació i de qualificació de les 

universitats sigui més just. És a dir que, en comptes de 

premiar de manera sistemàtica els centres insígnia de 

l'economia neoclàssica, s'apreciï l'ensenyament divers, 
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interdisciplinari i compromès amb la realitat social de 

l'economia, parant atenció especial a la capacitació i 

l'empoderament de l'alumnat perquè es desenvolupi 

tant científicament i professional, com humanament, 

i se n'estimuli el pensament crític. En el cas concret 

de l'Estat espanyol, recomanem, així mateix, una 

revisió crítica del Pla estratègic 2019-2023 de l'ANECA, 

a més dels criteris i dels estàndards d'avaluació dels 

plans i de l'activitat docent dels programes DOCENTIA 

(Programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent 

del Professorat Universitari) i VERIFICA (avaluació de 

les propostes dels plans d'estudi de títols dissenyats en 

consonància amb l'Espai Europeu d'Educació Superior).

9.2 Avaluar l'ensenyament universitari d'economia 

a l'Estat espanyol amb una perspectiva crítica i de 

manera contínua i regular, a la vegada que es fan servir 

les xarxes i les organitzacions pertinents per exercir 

una mena de vigilància activa, autònoma i independent 

dels plans d'estudi d'economia i la seva posada en 

pràctica docent. Per això, proposem continuar el camí 

d'aquest informe diagnòstic i de tants altres treballs 

afins mitjançant nous informes i investigacions, que 

corregeixin o esmenin les carències i les limitacions de 

les recerques existents i ampliïn l'abast crític cap altres 

camps d'interès. 
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10. El desplegament i, sobretot, l'efectivitat i l'abast 

d'aquestes propostes estan lligats al compromís no 

solament del cos docent universitari —i, cal afegir-hi, 

del professorat de totes les etapes educatives prèvies—, 

sinó també al dels òrgans de gestió institucional de tota 

mena, al de les xarxes i organitzacions autònomes i 

ciutadanes, i, per descomptat, al del mateix alumnat per 

transitar i afrontar la rigidesa, la intensa burocratització 

i les inèrcies conservadores de l'educació universitària 

pública i institucionalitzada. A més, la modificació 

radical dels plans d'estudi i, en darrer terme, del 

sistema acadèmic universitari (i de les agències i dels 

mecanismes adjacents) és un objectiu ambiciós que 

transcendeix les fronteres i les capacitats de l'Estat 

espanyol i que interpel·la el conjunt de l'Espai Europeu 

d'Educació Superior. L'educació i la (in)formació crítica, 

plural i de qualitat dibuixa una mena de lògica circular 

i constitueix precisament el combustible insubstituïble 

que estimula la mobilització contra la precarització de 

l'ensenyament públic. 
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En suma, transformar l'educació per transformar la 

societat (i viceversa) suposa una responsabilitat de 

magnitud colossal i de profunda complexitat. És per 

això que totes les ments i els cossos que se solidaritzin 

amb aquest projecte de justícia social, qualitat educativa 

i engrandiment democràtic són benvinguts i, sobretot, 

necessaris. Al capdavall, creiem que, a la universitat i 

a l'acadèmia, com a qualsevol altre espai de relació i 

d'existència, no hem de limitar-nos —no han de limitar-

nos— a resistir i sobreviure: també podem imaginar, crear 

i defensar maneres de viure que mereixen l'alegria de ser 

viscudes. 
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Limitacions metodològiques 
de l'estudi i futures línies  
de recerca 
Notes sobre limitacions metodològiques

Malgrat l'amplitud i la profunditat del diagnòstic elaborat, 

aquest té certes limitacions, algunes de les quals poden 

considerar-se necessàries i d'altres, fruit de les decisions 

metodològiques i del mateix procés d'elaboració de 

l'informe. Part del compromís i de l'esperit crítics d'aquest 

treball consisteix a exposar aquestes limitacions, no 

solament com a exercici d'honestedat i de transparència 

(científica i humana), sinó també com a manera 

d'encoratjar-ne la continuació o l'ampliació, l'esmena o 

l'afinament. És a dir, perquè serveixi com un fragment de 

coneixement que es pugui entreteixir amb altres iniciatives 

agermanades o que s'usi com a punt de partida per obrir 

noves vies d'anàlisi i per engegar propostes entorn de 

l'economia crítica i del seu ensenyament.

En tota investigació, les eleccions comporten 

necessàriament oportunitats i renúncies: admetre-ho 

no fa que aquestes eleccions siguin perfectes, infal·libles 

o immunes, però sí que les aproxima a una manera de 

fer ciència, i posar-la en comú, honesta, situada i més 

accessible. Precisament, la tria de l'estratègia metodològica 

i de les tècniques concretes de recerca i de recollida 

d'informació implica una sèrie de limitacions particulars 

per a aquest estudi.
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Això és així no perquè aquestes tècniques i estratègies 

siguin inadequades, insuficients o poc rigoroses, sinó 

perquè, al igual de qualsevol altra eina metodològica, estan 

dissenyades i s'escullen per optimitzar la recopilació i 

la interpretació d'informació determinada alineada amb 

els objectius específics d'aquest informe, a pesar —i a 

sabuda— de la seva imperfecció per captar la complexa 

totalitat de la qüestió central d'estudi —amb la dificultat 

afegida que suposa l'anàlisi de les percepcions personals—, 

així com de les fissures per les quals s'escapa informació i 

es filtren distorsions i soroll.

Pel que fa a aquest diagnòstic, les tècniques d'elaboració 

escollides tenen les limitacions següents, tant potencials o 

probables com reals (és a dir, identificades per l'equip de 

treball durant la recerca):

Recopilació, selecció i anàlisi de guies docents

•  Únicament es va considerar la docència d'economia a 

les carreres universitàries del propi àmbit econòmic, 

per la qual cosa no s'ha analitzat com s'ensenya la 

matèria en graus d'altres disciplines de les ciències 

socials (per exemple, a Periodisme,  Dret, Educació...).

•  Tan sols s'han triat tres assignatures per analitzar-

ne les guies docents. A més, en algunes universitats, 

aquestes matèries tenen noms diferents o, simplement, 

no són presents al pla d'estudi, com passa sobretot 

amb Història Econòmica i Mercat de Treball (també 

anomenada Economia Laboral o Economia del Treball).

•  Per fer l'anàlisi crítica a propòsit de la bibliografia 
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bàsica de les guies docents, s'ha pres com a referència 

el nom de les autores i dels autors esmentats, i la 

possible adscripció a corrents clàssics o heterodoxos, 

però no s'ha avaluat el contingut dels manuals o de les 

obres d'aquests autors i autores.

•  Hi va haver algunes dificultats per accedir a totes 

les guies docents previstes a l'estudi, en especial 

les anteriors a la implantació del pla Bolonya. En 

termes generals, però, les universitats escollides 

van col·laborar amb aquest informe quan se'ls va 

demanar o bé han mantingut les guies publicades 

i al dia. Tanmateix, el procés de recopilació es va 

dilatar una mica i en un cas en particular no va ser 

possible accedir-hi (concretament, a la guia docent 

de l'assignatura de Mercat de Treball/Economia 

Laboral/Economia del Treball pre-crisi/Bolonya de la 

Universitat d'Extremadura).

Recopilació i anàlisi de les assignatures optatives i dels PID

•  A causa de la dificultat per accedir físicament i 

digitalment a tota la documentació pertinent per 

elaborar una anàlisi en profunditat (és a dir, a les guies 

docents de totes les assignatures optatives detectades 

i als plans complets i elaborats dels PID), tant el 

criteri de selecció de les matèries optatives i dels PID 

com l'avaluació qualitativa es van veure circumscrits 

només als títols. Aquestes circumstàncies suposen 

una limitació considerable per analitzar o interpretar 

de manera més informada i, per consegüent, més 
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afinada el contingut d'aquestes matèries i projectes i, 

sobretot, el seu possible compromís amb perspectives 

econòmiques crítiques o alternatives. D'entrada, perquè 

la informació que transmeten els títols és mínima i 

merament enunciativa; d'altra banda, perquè molts 

d'aquests títols són ambigus o poc precisos, per tal 

com no expliciten ni exposen les afinitats teòriques ni 

la dimensió ideològica del projecte. 

•  A més, en el cas concret de les assignatures optatives, 

no es va poder treballar amb les dades totals de l'oferta 

optativa en cap dels períodes estudiats (pre- i post-

Bolonya/crisi), sia per dificultat sia per incapacitat per 

accedir-hi (ja que les dades rarament estan disponibles 

a Internet o perquè els centres no les ofereixen). Per 

tant, les assignatures optatives triades, tot i que es 

van classificar en un dels dos períodes, no sempre 

corresponen als plans d'estudi dels mateixos cursos, 

cosa que complica la comparació o l'equiparació 

interuniversitària i temporal. Així mateix, s'ha de tenir 

en compte que l'aplicació del pla Bolonya va comportar 

una reducció notable de l'oferta optativa respecte del 

model universitari anterior. Tindria poc fonament, 

doncs, comparar l'oferta optativa d'ambdós períodes 

i, per extensió, avaluar si hi ha hagut una evolució 

qualitativa o no en l'oferta d'assignatures optatives 

amb perspectiva crítica.
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Entrevistes en profunditat

•  Possiblement, la limitació principal relativa a les 

entrevistes en profunditat com a tècnica de recerca 

ha estat el caràcter no representatiu que tenen. És a 

dir, que no són vàlides per emetre una anàlisi ajustada 

a la realitat estadística i completa de l'ensenyament 

universitari d'economia i dels seus agents principals 

a l'Estat espanyol. Això no obstant, la mostra amb la 

qual ha volgut treballar aquest diagnòstic no cercava 

la validesa estadística, sinó la potència, l'interès o la 

pertinència dels testimonis en qualitat d'informants 

clau a l'escenari de l'ensenyament econòmic crític 

o alternatiu i de les xarxes i organitzacions afins i 

vinculades, també, a l'univers del desenvolupament i 

de la cooperació.

Enquesta

•  A pesar de l'àmplia circulació dels qüestionaris en 

línia, el nombre final de participants (116 estudiants 

i 86 docents) només permet emprar els resultats 

com a informació complementària. A més, es va 

fer servir l'eina gratuïta Google Forms, per la qual 

cosa no va ser possible controlar la mostra (tant el 

perfil sociodemogràfic de l'alumnat i del professorat 

participant com les seves inclinacions ideològiques 

o relatives a l'economia crítica). Això va venir a 

parar, per exemple, en una mostra de professorat 

desproporcionada quant al sexe (amb una majoria 

d'homes) o en la impossibilitat de limitar o, al contrari, 



244 RECOMANACIONS I PROPOSTES

d'estimular la participació, en termes equitatius, 

de persones a favor o en contra de les perspectives 

alternatives/crítiques a l'ensenyament d'economia. 

A més a més, a aquestes limitacions van sumar-se les 

condicions de vida i de treball excepcionals imposades 

arran de l'estat d'alarma derivat de l'emergència sanitària i 

social de la COVID-19, que van afectar el desenvolupament 

d'aquest diagnòstic d'ençà de març de 2020.

Això va ocasionar algunes dificultats addicionals, a saber: 

la impossibilitat de disposar dels recursos necessaris dels 

centres universitaris (inclosos els catàlegs bibliogràfics); 

problemes per fer entrevistes i organitzar reunions de 

grup; la minva i paralització de la difusió i de la resposta 

dels qüestionaris en línia a les xarxes acadèmiques, i la 

necessària redistribució de la càrrega de treball entre 

les membres integrants de l'equip a causa dels canvis 

significatius en les seves condicions laborals. 

Amb tot, s'ha procurat esmorteir aquestes limitacions 

en quatre sentits: d'entrada, adoptant una metodologia 

mixta amb diverses tècniques de recerca qualitatives i 

quantitatives. En segon lloc, portant a terme el treball 

de manera escrupolosament metòdica, sempre d'acord 

amb el criteri de les responsables de l'informe i sota la 

supervisió freqüent d'Economistes sense Fronteres. En 

tercer lloc, aprofitant la capacitat, el compromís crític i el 

caràcter interdisciplinari de l'equip humà que elabora el 

diagnòstic i que, junt amb l'estratègia esmentada abans, 

ha permès consensuar, ajustar, afinar i revisar l'aplicació 
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de les tècniques i la interpretació dels resultats des de 

diverses visions del camp de les ciències socials. Finalment, 

reconeixent obertament —com s'ha fet en aquestes 

pàgines— les limitacions de la recerca i indicant possibles 

esmenes i línies d'investigació futura.

Línies de recerca futura

Per superar les limitacions assenyalades anteriorment, així 

com per ampliar l'horitzó i l'abast d'aquest diagnòstic, 

a continuació se suggereixen algunes línies de recerca 

significatives i interessants per a l'avaluació crítica de la 

docència universitària d'economia:

•  Ampliar la recerca i el diagnòstic de l'ensenyament 

universitari d'economia més enllà de les carreres 

purament econòmiques o afins: sia amb matèries 

obligatòries o bàsiques, sia amb optatives, seria 

molt interessant avaluar la noció d'economia amb 

la qual es forma els i les professionals d'altres 

disciplines. Per exemple a molts centres, certs graus 

com ara Periodisme inclouen assignatures puntuals 

dedicades a l'economia —la gran majoria de les quals 

s'imparteixen des d'una perspectiva eminentment 

ortodoxa. D'aquesta manera, marquen poderosament la 

percepció de l'alumnat en relació tant amb la mateixa 

disciplina com amb les realitats socioeconòmiques 

sobre les quals (in)formaran i parlaran quan exerceixin 

com a professionals.
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•  Ampliar el nombre d'assignatures (obligatòries, 

bàsiques o troncals) per analitzar, a fi d'avaluar en 

profunditat el nucli o els fonaments teòrico-ideològics 

clau de la formació universitària en economia.

•  Revisar el contingut dels manuals o de les obres 

més citades a la bibliografia de referència dels 

ensenyaments universitaris d'economia, així com 

l'adscripció o el background polític de les autores o 

dels autors. Aquesta anàlisi crítica de les referències 

bibliogràfiques principals permetria conèixer, d'una 

banda, els fonaments més destacats de l'escola 

neoclàssica que sostenen l'ensenyament d'economia, 

i de l'altra, el grau de reconeixença o, per contra, 

d'exclusió de les perspectives explícitament 

heterodoxes, a més del sentit o del fi amb el qual 

aquestes perspectives alternatives o crítiques (de 

ser-ho) s'esmenten en aquests manuals —valorant, 

per exemple, si se les presenta com propostes 

ridiculitzades o poc objectives i rigoroses, o bé com a 

mers apunts afegits o decoratius, sepultades sota el 

fonament teòric ortodox, o suavitzades o matisades en 

el seu compromís polític exprés. Igualment, aquesta 

revisió crítica i en profunditat del contingut dels llibres 

i dels manuals de referència hauria d'aprofitar-se 

des d'un punt de vista feminista per posar atenció 

especial a les autores de referència i comprovar 

si els seus perfils i treballs acadèmics demostren 

un compromís amb la perspectiva de gènere i els 

plantejaments feministes o, al contrari, reprodueixen 
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la visió neoclàssica i ortodoxa de l'economia —és a 

dir, observar si la identitat de gènere de les (escasses) 

autores de referència es tradueix en una producció 

científica i teòrica sensible a les desigualtats de gènere 

aplicades a la disciplina econòmica.

•  Analitzar àmpliament i en profunditat els programes 

i les guies docents de les assignatures optatives i dels 

PID en l'àmbit de l'economia i les disciplines afins: són 

espais acadèmics particularment profitosos en els quals 

el professorat pot ampliar els marges ortodoxos de 

l'ensenyament bàsic, a més d'estimular el pensament 

crític de l'alumnat en un exercici de contrast o 

de comparació amb les teories i les perspectives 

estudiades fins ara en les matèries obligatòries. Per 

això, animem els futurs equips de treball perquè 

recullin el testimoni d'aquest diagnòstic i abordin 

aquesta tasca.
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