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L'accés a la Universitat 2010, un caos

Enguany, s'han succeït les incidències en el procés d'accés a la Universitat a Catalunya.
Aquests problemes han estat causats per dos canvis substancials: la renovació de les Proves
d'Accés a la Universitat (PAU), és a dir, la selectivitat, i per l'eliminació de les places
reservades per a estudiants/es de formació professional.

En primer lloc, ha canviat la configuració de les PAU, que enguany oferia a l'estudiantat la possibilitat
d'examinar-se de més assignatures de les imprescindibles, per obtenir una puntuació sobre fins a 14
punts. Aquest canvi no ha provocat diferències entre l'estudiantat provinents de batxillerat
(senzillament, la nota mitjana ha augmentat) però sí respecte del de formació professional, que
només tenien opció d'examinar-se sobre fins a 12 punts. En el cas d'estudiantes de batxillerat que
havien fet la selectivitat en anys anteriors, el càlcul es feia automàticament.
  
En segon lloc, ha canviat el repartiment de les places de primer curs a les universitats. Fins ara, es
reservava cert nombre de places per a l'estudiantat provinent de formació professional, de la mateixa
manera que se reserven llocs per a persones majors de 25 anys i per a jubilats. Enguany, les places
reservades per a formació professional han estat suprimides (entre un 7% i un 30% segons la
carrera), de manera que la nota d'accés és la mateixa per a l'alumnat de batxillerat i de formació
professional. Per aquest motiu, un bon nombre d'estudiants s'han quedat sense plaça: 7.000 dels
38.000 aspirants.
  
Aquests 7.000 estudiants s'han organitzat en la Plataforma d'Alumnes Perjudicats per la Selectivitat,
i es reuniran durant la darrera setmana d'agost amb els màxims responsables d'ensenyament
superior: Màrius Rubiralta, Secretari d'Estat d'Universitats, i Joan Majó, Comissionat d'Universitats
de la Generalitat de Catalunya. Malgrat encara no s'ha fet oficial, Rubiralta ha parlat de dues
possibles solucions. Primer, augmentar les places d'aquells cursos amb més d'un 50% d'alumnat de
formació professional, que no seran omplertes totalment degut a la convalidació d'assignatures del
grau superior. Segona, reubicar els i les alumnes sense plaça en altres universitats, i oferir-li's
beques de mobilitat per costejar el trasllat.
  
Si bé aquestes mesures ajudaran als i les alumnes a sortir del pas, no solucionen la qüestió de fons:
Cal augmentar el finançament estatal a les universitats públiques per tal que la millora de les
infraestructures redueixi les massificacions a les aules, a la vegada que millora la qualitat de la
docència i facilita l'accés universal. Eliminar la diferenciació entre l'alumnat de formació professional i
de batxillerat és el primer pas però s'han de fer inversions que n'assegurin aquesta igualtat. Les
incidències d'enguany tenen el seu origen, molt probablement, en la precipitació amb què s'han
volgut operar els canvis per part del Govern català, aplicant les reformes amb un marge d'uns pocs
mesos.

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 2/2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat

