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A universidade 
das competencias

Ao longo das últimas décadas a formación concibiuse como 

medio de ascenso social. As familias vían nas titulacións de 

máis alto nivel o camiño dereito cara a unha vida mellor. Ao 

tempo, todos asumimos que unha sociedade culta ten máis 

posibilidades de avanzar e depositamos a nosa con'anza 

nunha poboación á que se lle deu en chamar xuventude 

da esperanza. Nesa orde de cousas, as políticas de apoio á 

educación deron como resultado a mocidade máis formada 

de toda a historia, aínda que as expectativas iniciais se fosen 

tinguindo coa sombra dunha escasa inserción laboral.

Ata tal punto é así que o Inxuve (Instituto da Xuventude) ten 

manifestado que “a busca de emprego se converteu nun-

ha materia máis”, e que esta é a principal e a “máis difícil de 

aprobar”. Verdade ou non, a realidade amosa que, mentres 

o paro en España roza o 20%, no caso dos mozos sobe ata o 

28%. E a situación aínda se complica máis se temos en con-

ta a precariedade e o desaxuste entre traballo, formación e 

salario. Algo ocorre cando un avogado ocupa un posto de 

bedel nunha institución, ou un biólogo sobrevive impartin-

do clases particulares. Algo non funciona cando as empre-

sas esixen altas titulacións, idiomas e cualidades especiais a 

cambio de soldos que non permiten vivir de maneira digna, 

e os mozos teñen que permanecer no fogar ata ben entra-

dos os trinta anos. 

Nestes momentos a universidade española atópase ante 

unha reforma que modi'ca as titulacións, reorienta a forma-

ción e nos sitúa na converxencia europea. Un camiño que 

move estruturas, desmonta hábitos, crea incertezas e acaba 

provocando adhesións e receos. Pasaron dez anos dende a 

Declaración de Boloña, dous lustros de tanta convulsión e 

opinións encontradas, que resulta difícil saber se estamos 

fronte a un verdadeiro cambio, ou se co tempo retornará a 

calma para quedar todo nun intento. Nós esperamos que 

non sexa así.

Cremos que a institución debe aproveitar o seu potencial 

máis valioso, as cualidades que lle permitiron sobrevivir e 

medrar a pesar dos avatares da historia; pero tamén debe 

recordar a súa obriga coa sociedade. A educación humaniza 

as persoas, convérteas en cidadáns con dereitos e deberes. 

O saber é importante para coñecer o mundo, pero de pouco 

vale se non se sabe usar para melloralo, para optimizar o tra-

ballo; en de'nitiva, para atopar nel unha fonte de realización 

persoal e prestar un bo servizo á comunidade. 

Necesitamos vivir nun mundo de paz e concordia no que os 

cidadáns poñan os saberes ao servizo da ciencia, da innova-

ción e do progreso. Non deberiamos esquecer que os alum-

nos chegan ás facultades como adolescentes e saen sendo 

homes e mulleres maduros, persoal, social e laboralmente. E 

iso só se consegue cando a universidade educa, cando nas 

aulas se escoita a voz dos seus estudantes, con discrepancias 

e consensos.

Gena Borrajo

Directora de Eduga
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