Tema Després del batxillerat

La il·lusió de la universitat

D

Després de quatre anys de secundària i de dos
més de batxillerat arriba la temuda selectivitat. Per a
molts, l’hora de mirar d’aconseguir el millor resultat
possible per no patir per la nota de tall. Un tràmit vital,
com ho poden ser en determinats moments aprovar
el carnet de conduir, unes oposicions... un moment en
què el futur de les persones passa per superar un
examen i poder fer realitat, en aquest cas, la il·lusió
d’estudiar una carrera.
Aquesta setmana, 555 alumnes s’han examinat a
Manresa després d’haver superat el batxillerat. El
nostre sistema educatiu preveu que com a pas previ a
la matriculació en una facultat s’hagi superat el batxillerat i la prova de la selectivitat, set exàmens repartits ens tres dies en què es recull tot el contingut dels
dos últims anys d’estudi. Una prova que els alumnes
valoren de diferent manera. Guillem Cabra, per exemple, opina que “és incoherent que et juguis dos anys
en una hora i mitja” i Marina Casas, que és “excessiu
sobretot en assignatures en què l’examen es fa sobre una temàtica que requereix molta memorització”.
Jordi Romero ho troba JORDI CIRERA/HELENA RIGOL
“una injustícia perquè,
si el que volen és que
la gent ho sàpiga tot,
així no ho aconsegueixen”. Per això proposa
que n’hi hagi prou amb
la nota de batxillerat. I
interpetra que si existeix aquest sistema
“és per evitar que hi hagi regals amb professors que inflen notes”.
Per a ell, la solució no
és la selectivitat sinó
que “els instituts i la
resta de centres educatius tinguin professors objectius que no
es deixin influir”. Una
sensació que comparteix amb Maria Elena Jiménez, que veu lògica
la selectivitat “perquè
si no només entrarien
a la universitat aquells
que van a escoles que
els inflen la nota”.
Tot i això, i amb el
patiment que comporten aquests exàmens,
tots han afrontat la selectivitat amb molta
il·lusió, ja que si apro-
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Molt estudi previ i tres llargs dies de nervis, així és
la selectivitat. Quatre alumnes expliquen a Regió7
la seva manera de viure un canvi clau
● Text i fotos: Helena Rigol

ven els obrirà les portes de la universitat. I com diu
Guillem Cabra, també “a un nou món amb molta gent
nova”. Maria Elena Jiménez apuntava abans de començar els exàmens que “hi vull arribar immediatament, fa molts anys que són a l’institut i ja cansa. Em
ve de gust un canvi d’aires”. Cap no sap que els oferirà el futur, ni si podran estudiar la carrera que han
triat. Tot i així, com explica Marina Casas, s’imaginen
que serà una etapa “amb més llibertat, en què has
de ser més responsable i organitzar-te cada assignatura en funció de la manera com la portis”.
Un dels mals de cap d’aquests últims dies ha estat la nota de tall, nota mínima amb què es pot entrar
a estudiar una carrera a la universitat pública, un procés que s’ha fixat perquè la demanda supera les places ofertes. Aquesta nota s’obté amb la suma de la
nota de batxillerat, que compta el 60%, i la nota de selectivitat, que val el 40% restant. Però, segons Marina Casas, la nota de tall ha d’existir perquè és “una
manera eficient de posar un límit quan hi ha manca
de places”, i Jordi Romero creu “que els estudiants

amb millor expedient són els que han de poder-se garantir un lloc a les millors carreres”.
La distribució de les proves en aquests tres dies
d’examen genera controvèrsia. Per a Guillem Cabra,
no està bé que “els exàmens de modalitat siguin els
últims, perquè són els que més valen. S’haurien de
poder fer els primers perquè és quan estàs més
fresc”. D’altres es queixen de la distribució de les proves en el calendari. Marina Casas no entén per què
ha tingut tres exàmens el primer , tres més el segon i
per al tercer només n’hi ha quedat un. Considera que
“podria estar més ben repartit”. I Maria Elena Jiménez i Jordi Romero, que s’han trobat amb dues proves
en tres hores sense descans, reclamen tenir una mica més de temps: “que hi hagi una mica més d’aire
entre una prova i l’altra”.
Tots coincideixen que el més important és anar
ben preparat. Els quatre alumnes han passat per les
classes de preparació per a la selectivitat que s’han
dut a terme als seus centres. Aquí han pogut repassar tot el que han fet els últims dos anys i han fet pràctiques amb exàmens
d’anys anteriors.
El mètode per prepar-se per a la prova final és, però, personal.
Cadascú s’ha orgnaitzat el seu temps a la
seva manera per poder
estudiar cada matèria
en profunditat. Jordi Romero, després d’anar a
les classes de preparació a l’institut, s’ha distribuït els dies per assignatures, “aprofundint més en aquelles
que em resulten més
difícils”. D’altres, com
Marina Casas, s’han
preparat repassant durant dies cada assignatura i l’esforç final l’ha
fet concentrant-se en
l’assignatura de la qual
s’examinava l’endemà.
Guillem Cabra protagonitza un dels models
més curiosos i assegura que, a part d’anar a
les classes de l’institut,
ha buscat la tranquil·litat de la muntanya per
acabar de reforçar l’estudi dels continguts.
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Una altra de les opcions era anar a classes particulars, com ha fet Maria Elena Jiménez amb la química,
que considera que és l’assignatura més difícil.
Tot aquest conjunt de factors, acumulació d’exàmens en tres dies, jugar-se el futur, dependre d’una
nota, continguts de dos anys d’estudis, fa que els
alumnes afrontin la selectivitat amb por, nervis, estrès i tensió, segons expliquen. Maria Elena Jiménez
assegurava la nit abans del primer examen que possiblement no podria dormir. Per això van intentar seguir els consells que li van donar els professors, entre
els quals destaca, justament, el de dormir bé i no estudiar una assigantura l’últim dia.
El primer matí de proves les prediccions de nervis
dels alumnes es van complir. Una sensació que va
anar a menys un cop superat el primer examen, el de
castellà. Català va ser un dels ossos del dia, i per a
molts dels joves, l’examen més complicat. Però la jornada va acabar amb la prova d’anglès i amb la sensació que “tot plegat no és tan fort com em pensava”,
explicava Marina Casas. Fins i tot, Guillem Cabra assegurava, en finalitzar les primeres proves, que s’ho
havia “passat bé”. Com cada any, a la porta, sortint
de la prova, els uns es demanen als altres què han
triat, “A o B?”. Pregunta típica. Com demanar-se què
han contestat a determinada pregunta: “què has posat a...?”. En les respostes es van poder veure les primeres cares de decepció, però també els primers
salts d’alegria per haver encertat una pregunta (o almenys creure que ho havien fet bé). Just després, les
últimes repassades abans del següent examen.
La novetat de la selectivitat és efímera. Al segon
dia, els exàmens passen a ser un fet normalitzat en la
vida d’aquests més de 500 alumnes. Sembla que els
separi molt temps dels patiments del dia anterior. Potser sí que queden alguns moments de nervis, però
menys, hi ha alguna cara de son, per algun últim esforç nocturn, però és l’equador i veuen molt a prop el
final.
Un cop acabat l’últim examen, la sensació general
s’explica amb una frase: “no ha estat tan difícil”. Marina Casas afirma que “no ha estat tan negre comparat amb la visió que tenia abans de començar”. Guillem Cabra pensa que, a diferència de la visió que tenia de la selectivitat abans de començar-la, tot plegat
ha estat “menys seriós del que imaginava”. Jordi Romero, ara que ho veu amb una certa perspectiva, creu
que “la gent exagera molt, li dóna molta importància i
no n’hi ha per tant”. Mentre que per a d’altres, com
Maria Elena Jiménez, les previsions de dificultat s’han
complert. Ep, aquests quatre estudiants, malgrat els
inconvenients que hi puguin trobar, les crítiques i els
nervis, consideren que la selectivitat els ha anat bé.
De fet, el percentatge d’aprovats, sempre se situa a
l’entorn del 90%. Per celebrar el final dels exàmens, la
millor opció és passar la primera nit postselectivitat
en algun local nocturn, fent moure l’esquelet. Ara, cadascú fa la seva vida i la propera cita és a l’ordinador,
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JORDI ROMERO. Ha estudiat la secundària a l’IES Castellet de Sant Vicenç. Ha triat el batxillerat de
la salut perquè vol estudiar medicina, tot i que encara no sap quina especialitat. De moment, encara li fan falta algunes dècimes per arribar a la nota de tall i el seu futur està pendent dels resultats de la selectivitat. Si
finalment no hi arriba, té altres opcions, com estudiar odontologia o fisioteràpia. Per a aquests exàmens s’ha
estat preparant a la biblioteca municipal de Manresa, tot i que normalment estudia a la seva habitació, perquè a casa seva estan fent obres. La matèria que li fa més por és ciències de la terra i medi ambient, tot i que
assegura que la selectivitat no li traurà el son. A la foto, repassant moments abans de l’examen d’anglès.
HELENARIGOL

MARINA CASAS.

Ha
estudiat el batxillerat social a
l’IES Quercus de Sant Joan de
Vilatorrada, i l’ha acabat amb
una nota mitjana de 8,4. El
seu futur depèn de la nota que
tregui a la selectivitat, ja que
vol estudiar comunicació audiovisual, però si no arriba a la
nota de tall optarà per fer la
carrera de periodisme. S’ha
estat preparant per a aquests
exàmens a casa seva, perquè
així ho té tot més a mà. Les assignatures que li han fet més
por han estat les matemàtiques i història de l’art.
A la foto, comprovant els
apunts després de l’examen
de matemàtiques.
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després de la festa de Sant Joan, per consultar en la
intimitat, el resultat. El dia 27 de juny s’entreguen les
notes.
EL PAPER DELS PROFESSORS. Quan arriba
aquesta data “s’estableix una relació més interessant entre alumne i professor que durant el curs”, assegura Jesús Serena, cap d’estudis de batxillerat de
l’escola La Salle. Els professors fa dos anys que ensenyen allò que creuen imprescindible als seus alumnes i el que volen és que superin aquest examen i
amb nota, “si no, també és un fracàs per a nosaltres”,
diu Glòria Díaz, coordinadora de batxillerat de l’escola Joviat. El treball educatiu per a la preparació de la
selectivitat és similar als centres. Durant el curs “la
selectivitat sempre està present”, assegura Joana
Camprodon, coordinadora pedagògica de l’IES Font i
Quer, però destaca l’esforç final, quan l’alumne ja té
les notes de batxillerat, de les dues setmanes de treball específic. Es preparen les matèries a partir de
proves d’altres anys perquè els alumnes s’habituïn al
tipus de pregunta que tindran. A l’escola Joviat, per
exemple, “els exàmens trimestrals ja es fan seguint
el model d’un examen de selectivitat”. Però a part
dels continguts, també se’ls prepara en aspectes de
tipus psicològic. Es tracta d’ajudar l’alumne a perdre
la por davant d’un examen d’aquestes característiques, de donar consells com ara una bona organització del temps per a l’estudi, i explicant-los que la selectivitat és “una prova de maduresa i nivell global”,
explica Joana Camprodon, que afegeix que els estudiants han d’entendre que “s’han de treure la imatge
de prova complicada o d’extrema dificultat, ja que només es tracta de continguts globals”.
Glòria Díaz també valora que a l’alumne se li ensenyin conductes que han de seguir els dies d’examen. Per exemple, “han de tenir molta cura en la presentació i en la forma, i han d’entendre que no només
compten els coneixements sinó també la manera
d’expressar-los”. Per a Díaz, també és molt important
“una bona selecció de les preguntes, i triar aquelles
en què l’alumne pot ser més brillant”.
Alguns professors també fan la seva selectivitat
Són els acompanyants dels alumnes durant les proves d’accés a la universitat. Esdevenen un punt de referència davant el tribunal, entre l’alumne i l’examinador. També recolliran les actes i les notes dels alumnes per portar-les a cada centre. Per a alguns alumnes que necessiten tenir confirmació de l’encert en
les respostes, són un suport moral . D’altres prefereixen passar-ne per por de saber on s’han equivocat.
“Intentem no atabalar, no puntualitzar i tractar de respondre preguntes generals”, explica Díaz.
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GUILLEM CABRA. Té molt clar des de fa dos anys que vol estudiar periodisme a la Universitat Autònam, tot i que ha fet el batxillerat científic a l’IES Llobregat de Sallent. Va triar aquesta opció per poder veure
més coses a part de les lletres. Té una nota de secundària de 8,5, amb la qual, en principi, en té prou per entrar als estudis que vol, tot i que, com tots, depèn dels resultats de la selectivitat. De moment, no ha pensat
en altres possibilitats que no siguin el periodisme. Per preparar els exàmens ha preferit fer-ho a casa o fins i
tot comenta que ha anat a la muntanya. L’assignatura que li ha generat més por ha estat la química. A la foto, estudiant a casa seva el dia abans de començar la selectivitat.

MARIA ELENA JIMÉNEZ. Ha estudiat a
l’IES Font i Quer, on ha acabat amb una mitjana de secundària de 6. L’any que ve vol estudiar geologia o
ciències ambientals. La nota de selectivitat no la preocupa gaire perquè encara que tregui un quatre en té
prou, ja que la carrera que vol estudiar té una nota de
tall de cinc. La selectivitat l’ha preparat a consciència a la biblioteca, perquè diu que, si no, a casa es
distreu amb la televisió o l’ordinador. A més, sempre
queda amb algú més per poder resoldre els dubtes al
moment. L’assignatura que més por li ha fet és química. D’esquerra a dreta, estudiant a la biblioteca, un
moment abans d’entrar a un examen, fent la prova,
repassant el temari i feliç del punt final.
HELENA RIGOL

Cada tribunal
avalua
200 alumnes

UN MUNT DE PROVES DE CATALÀ A PUNT DE SER REPARTIDES ENTRE ELS ALUMNES DE SELECTIVITAT, A LA FUB

Els exàmens estan sota custòdia
De cadascuna de les matèries que hi ha a les proves d’accés a la universitat (PAU), hi ha
un equip de professors especialistes, format per mestres de secundària i d’universitat, que
treballen al llarg de l’any per fer els cinc models d’examen. El responsable màxim d’aquest
equip és sempre un professor universitari. Cap al mes de gener o febrer, aquest professor ha
d’entregar les cinc propostes d’examen perquè siguin revisades per altres professors. Quan es
donen per vàlides, aquests cinc models es passen a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ja que
és l’òrgan responsable de la seva correcció i maquetació. Un cop superat aquest tràmit, es fa
el sorteig per saber quin model serà per al juny, quin per al setembre, els dos suplents i, per últim, quin es farà servir per a les proves d’alumnes amb necessitats especials. Només dues persones coneixen el contingut últim dels exàmens i l’ordre en què es faran servir, per extremarne la seguretat i les filtracions, i per saber també quantes còpies se n’han de fer de cadascun,
ja que el tiratge canvia de juny a setembre. Tots els fulls passen un procés de preparació
igual. Quan les còpies estan fetes, una empresa de seguretat s’encarrega de fer-ne la custòdia, fins que comença la selectivitat, i de distribuir a les diferents seus els exàmens del dia. A
les seus de fora de Barcelona, els exàmens es deixen la nit abans a la comissaria dels Mossos
d’Esquadra per tal de garantir que estiguin a lloc l’endemà. En aquest cas, és el mateix cos de
seguretat qui s’encarrega de portar-los a la universitat, i cada jornada entreguen només els
exàmens que toquen aquell dia.

Tots els professors de secundària i d’universitat
es poden presentar voluntaris per participar en les
proves d’accés de la universitat, sempre que compleixin els requisits fixats. Els professors d’institut i
secundària hi poden assistir només com a vigilants
d’aula, mentre que els professors universitaris en són
els correctors, i també poden ser vigilants. La manera
de participar és inscriure’s a la crida pública que fa el
consell interuniversitari el mes de desembre i ser un
dels escollits en el sorteig, per poder formar part dels
diferents tribunals de selectivitat. En total, entre juny i
setembre, el nombre de professors participants pot
arribar a ser de 1.600 a tot Catalunya.
Un tribunal està format per un corrector expert de
cada matèria i pels vigilants d’aula, i s’encarrega com
a màxim de 200 alumnes. D’aquesta manera i perquè tot quadri, un corrector ha de corregir com a màxim els 200 exàmens del seu tribunal. Aquest any hi
ha un total de 134 tribunals repartits per 19 poblacions. Ara bé, en el cas d’assignatures com l’italià, l’alemany o d’altres en què la quantitat d’alumnes inscrits és molt poca, pot ser que el corrector d’aquesta
matèria intervingui en més d’un tribunal. Per tal de tenir una exigència similar a l’hora de corregir, cada corrector rep amb l’examen un solucionari. Però, a part,
també s’han establert per avançat uns criteris i s’han
fixat unes pautes de correcció concretes a les quals
els professors s’han d’adequar el màxim possible.
Quan es redacten els exàmens les preguntes estan
definides i esquematitzades per dividir-ne la puntuació i que la resolució numèrica sigui més fàcil. Això
s’aconsegueix dividint la pregunta en subpunts i anotant en cadascun la puntuació corresponent. A més,
el consell interuniversitari, cada any, quan acaben les
proves de selectivitat de juny i setembre, es reuneix
per fer els reculls pertinents dels resultat de les proves. D’aquesta manera pot analitzar un per un cada
corrector, quina és la seva mitjana de nota i la seva
desviació d’acord amb la nota global de la resta de
correctors. En alguns casos, des del consell poden
prendre les mesures pertinents per excloure un professor de les convocatòries següents. “I és que no
per ser més exigent o més benèvol en la correcció es
fa millor la feina”, assegura Pilar Gómez, coordinadora de les PAU a Catalunya.
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