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España

O Campus 
de Excelencia 
Internacional 
sitúase como 
un dos principais 
programas do 
Plan Estratexia 
Universidade 2015

Con esta iniciativa, o Ministerio de Educación trata de rexenerar o concep-
to de campus universitario para trocalo nun instrumento modernizador 
do sistema e mellorar a súa visibilidade fóra do noso país. Os devanditos 
campus poderán estar formados por unha ou varias universidades, insti-
tutos de investigación, centros tecnolóxicos, organismos públicos de in-
vestigación e institucións de excelencia das comunidades autónomas.A 
idea é que proxecten unha agregación con relevancia estratéxica, cuxo 
obxectivo se basea na importancia da súa actividade docente, na excelen-
cia cientí'ca, na súa vocación internacional e na transformación do coñe-
cemento.

A Estratexia Universidade 2015 naceu como unha proposta dirixida á mo-
dernización das universidades españolas, mediante a promoción da exce-
lencia docente e cientí'ca, a internacionalización do sistema universitario 
e a súa implicación nun cambio económico baseado no coñecemento e 
na mellora da innovación.

O programa Campus de Excelencia Internacional 'nanciará as ideas máis 
innovadoras e competitivas que acheguen un maior valor engadido, como 
resultado da asociación dos seus axentes e actores, na busca dunha me-
llora da calidade, da e'ciencia e da e'cacia da docencia universitaria, e na 
transformación do coñecemento para unha maior competitividade e un 
aumento da renovación intelectual.

Todos os seus obxectivos están centrados en situar as máis destacadas 
universidades españolas entre as mellores de Europa, e promover o reco-
ñecemento internacional dun número signi'cativo de campus no marco 
das áreas innovadoras baseadas no coñecemento. Preténdese, así mesmo, 
atraer cara ás nosas universidades os máis avantaxados estudantes, inves-
tigadores, xestores e tecnólogos, mediante a mellora da súa calidade e 
dos campus especializados de excelencia internacional.

Eurostat, a oficina estatística da Unión Europea (UE), asegura que case 

un 46,6% dos adultos españois non é quen de falar unha lingua es-

tranxeira, fronte ao 36% que si o fai. Estes datos déixannos nun mal 

posto con respecto a Europa, onde o 36% a poboación entre 25 e 64 

anos di que fala outro idioma distinto do propio, o 28% dous ou máis, 

e o 36% ningún. Os datos fixéronse públicos coincidindo co Día Eu-

ropeo das Linguas e facilitounos unha enquisa levada a cabo no ano 

2007. España queda entre os tres países da UE coa proporción máis 

alta de adultos, entre 25 e 64 anos, que non se expresan nunha segun-

da lingua. Só Portugal, cun 51%, e Hungría, cun 75%, ofrecen peores 

resultados.

Case a metade 
dos adultos 
españois carece 
de competencia 
para falar outra 
lingua que non 
sexa a propia
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Segundo o informe Compromiso laboral de los universitarios, elaborado 
pola Cámara de Comercio de Madrid e a Fundación Universitaria-Empresa 
(FUE), o 93% dos estudantes de ensinanzas superiores maniféstase pre-
ocupado polo seu futuro profesional, o que supón un aumento de 20 pun-
tos con respecto ao ano pasado. Ademais, catro de cada seis cren que o 
seu emprego non gardará relación cos estudos que realizan.

O citado informe recolle as opinións de 3.000 alumnos de 63 universida-
des españolas e o seu obxectivo é identi'car os factores que contribúen a 
aumentar a 'delización dos mozos nas empresas, e analizar a súa percep-
ción respecto á utilidade das prácticas laborais. 

No estudo aparece claramente a incidencia da crise no posicionamento 
dos universitarios á hora de buscar un emprego. Así, seis de cada dez ven 
difícil ou moi difícil atopar unha ocupación que lles reporte ingresos su'-
cientes para vivir. Esta inquietude é máis acusada entre as mulleres e os 
estudantes de Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas. A investigación 
tamén re+icte que o 82% dos enquisados recoñece sentirse afectado pola 
urxencia de incorporarse ao mercado laboral, mentres que a porcentaxe 
rexistrada o pasado ano era do 61%. 

O 35% dos estudantes decántase abertamente por colocarse ou facer 
prácticas no sector privado fronte ao sector público. Ademais, á hora de 
valorar unha oferta, a seguridade no emprego non aparece entre os crite-
rios de maior peso. Non obstante, a creación de empresas e o traballo por 
conta propia apenas lles interesa. 

Unha vez 'nalizada a carreira universitaria, o 15% dos enquisados expresa 
a súa intención de cursar un mestrado ou doutoramento. O 83% pre're 
as empresas que lle permite seguir estudando. A ocupación ideal para os 
mozos é a que lles facilita o traballo en equipo, asumir responsabilidades e 
tomar decisións, ademais de sentirse útiles e poder conciliar a vida profe-
sional e persoal. A retribución é un factor que os atrae, sobre todo aos ho-
mes, aínda que están dispostos a cobrar menos a cambio de desenvolver 
a súa profesión e ter máis tempo libre. Tamén consideran que as prácticas 
nas empresas son o vehículo idóneo para aplicar os coñecementos adqui-
ridos durante a súa formación.

O futuro 
profesional 
preocupa 
a inmensa 
maioría 
dos universitarios

Con respecto á aprendizaxe, distinguímonos pola alta porcentaxe de 
alumnos de educación secundaria que só estudan un idioma nese perío-
do, mentres que en países como Francia, Chequia, Holanda, Luxemburgo, 
Finlandia, Estonia, Romanía, Suecia, Eslovaquia ou Eslovenia, máis dun 
90% dos escolares aprende dúas linguas estranxeiras nesa etapa. En Es-
paña a cifra redúcese ata un 28,3%. Non obstante, esta porcentaxe cae 
aínda máis no Reino Unido cun 6,1%, ou en Grecia, co 6,9%. O inglés é, por 
grande maioría, a lingua estranxeira máis estudada.

Segundo Eurostat, entre os países mellor situados no que se re're á apren-
dizaxe, están a República Checa, Luxemburgo, Holanda e Finlandia, nos 
que o 100 por cento dos seus estudantes de secundaria aprenden dous ou 
máis idiomas. Tamén se atopan en lugar destacado Eslovenia e Eslovaquia 
(ambas as dúas cun 98%) e Estonia (97%). No extremo oposto quedan os 
británicos (un 51% non cursa ningún), seguidos dos irlandeses cun 19%.
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As empresas 
demandan 
novas 
competencias 
entre os 
traballadores 

Un acordo asinado polos ministros de España e Portugal tratará de potenciar 
o estudo do español e do portugués nos centros escolares, mediante a ofer-
ta das dúas linguas como optativas. Este marco de colaboración estenderase 
ás administracións educativas españolas e portuguesas que o desexen. Todo 
parece indicar que as comunidades autónomas lindeiras co país veciño son as 
que poden ter un maior interese en asinar un convenio de adhesión.

O marco de colaboración entre España e Portugal recoñece “a importancia 
da aprendizaxe da lingua e a cultura do outro no seu sistema educativo, 
como factor de achegamento e coñecemento recíproco e de extensión 
dos territorios limítrofes que faciliten o intercambio entre os cidadáns de 
ambos os países”. Coa 'nalidade de favorecer esta difusión das linguas e 
culturas respectivas no marco da ensinanza, as dúas nacións poderán con-
tribuír ao establecemento de programas educativos, lingüísticos e cultu-
rais en centros escolares do outro Estado.

Por medio deste memorando, os asinantes comprométense a apoiar a 
aprendizaxe das dúas linguas o'ciais como materias optativas de avalia-
ción curricular nos centros escolares, e a realizar accións de formación de 
docentes, seminarios ou outros eventos pedagóxicos e cientí'cos que fo-
menten a calidade do ensino.

O acordo especi'ca o desenvolvemento de programas orientados á implanta-
ción das respectivas linguas o'ciais, como idiomas estranxeiros nos seus corres-
pondentes sistemas educativos. Para fomentar a aprendizaxe do portugués, as 
comunidades autónomas subscribirán convenios co Ministerio de Educación 
do país veciño, mentres que os ministerios de Educación de España e Portugal 
serán quen os subscriba para o ensino do español nos centros lusos.

Memorando 
para potenciar 
a ensinanza 
do español 
e do portugués 

Segundo un informe elaborado por Randstad, o actual contorno económi-
co propicia a demanda de profesionais polivalentes, que posúan liderado, 
compromiso e capacidade de adaptación. O mencionado informe desagre-
ga as cualidades máis demandadas polos departamentos de recursos hu-
manos, entre as que 'guran un bo nivel de motivación e de con'anza. 

A estes factores deben unirse outros, entre os que destacan: a +exibilidade 
e capacidade de adaptación a diferentes postos de traballo e situacións; e 
o compromiso, o que signi'ca que os traballadores compartan os valores 
e a cultura da empresa. 

As compañías saben moi ben que a suma de todos é maior que o traballo 
de cada un, de aí que busquen profesionais dispostos a axudar aos de-
mais. Consideran que están en mellores condicións de manter un posto 
de traballo as persoas que asumen o compromiso e a cultura da empresa 
para acadar un alto rendemento do seu equipo. 

Na situación actual, os traballadores vanse ver obrigados a tomar deci-
sións correctas en contornos con moita presión. De aí que se intenten lo-
calizar empregados que sexan quen de manter a distancia, relativizar e 
elixir a mellor opción en función do desenvolvemento da compañía.

Tamén se valora moito a innovación, imprescindible para medrar con res-
pecto a outras empresas, polo que as compañías reclaman técnicos ca-
paces de achegar novas ideas. Os candidatos deben ter, así mesmo, unha 
visión a medio e a longo prazo, a 'n de que se poidan mover en situacións 
de crise e reaccionar con antelación ante calquera problema. 
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É o que se tira do informe Sociedad de la Información en España 2008, pu-
blicado pola Fundación Telefónica e presentado o pasado mes de xullo en 
Oviedo. Nel sinálase que o número de internautas en España alcanza os 
vinte e catro millóns, dos que dezasete se conectan polo menos semanal-
mente. Isto signi'ca que no noso país o 22% dos mozos pasa máis tem-
po navegando por Internet que mirando a televisión. O estudo sinala, así 
mesmo, que o 23% dos internautas inviste máis de cinco horas semanais 
en ver contidos descargados da rede.

No último ano medraron en máis dun millón os fogares conectados a In-
ternet, superando os sete millóns e medio. O 32% ten contratados dous 
ou máis servizos TICs nunha soa oferta, e o grao de penetración da banda 
ancha respecto ao total segue aumentando, trece puntos porcentuais nun 
ano, situándose no 88%. O 68% dos fogares opta por redes sen fío, o que 
sitúa a España na segunda posición da Unión Europea (UE), que ten unha 
media do 46%.

Polo que respecta ás empresas, o 93% está conectado a Internet, e destaca 
a incursión rexistrada nas PEMES (pequenas e medianas empresas), que 
pasaron do 79% ao 87%. España sobresae como o segundo país da Unión 
Europea, cun 90% de penetración de banda ancha como tecnoloxía de 
acceso.

Nas administracións ocupamos unha posición moi avantaxada no contor-
no da UE, tocante ao grao de so'sticación dos servizos básicos, cun 84%, 
fronte á media do 76%. O aumento máis signi'cativo no uso destes servi-
zos produciuse na obtención de información da administración pública, 
que se sitúa en 2008 en case un 33%, mentres que ao acabar 2007 estaba 
nun 17%. 

España é un dos países que encabeza o consumo de contidos dixitais. 
Arredor dun 38% visualiza vídeos a través da rede, só por detrás de Ho-
landa e Reino Unido. O 85% da comunidade internauta utiliza o correo 
electrónico como medio de comunicación habitual, máis do 52% empre-
ga a mensaxería instantánea nas súas conexións e o 43% comparte conti-
dos multimedia. Por outra banda, o ano 2008 supuxo a consolidación da 
banda ancha móbil e 'xa como principal motor de desenvolvemento e 
avance das novas tecnoloxías no noso país.

Os mozos 
españois 
pasan máis 
tempo en 
Internet 
que diante 
da televisión 

actualidadeactualidade


