Benvolgudes i benvolguts,

enviat el 21 de març, 2020

Us escric per transmetre-us un missatge de tranquil·litat de cara a
les PAU d’aquest curs. Abans, però, espero i desitjo que estigueu
tots bé. El confinament, imprescindible per no col·lapsar els serveis
d’urgència i que encara hi ha persones que intenten burlar de
manera grotesca, ens altera profundament a tots la rutina,
professors i estudiants. No és la primera vegada que ens troben en
una situació que genera molta incertesa. Els que fa 12 anys vau
viure amb mi i amb tot l’equip de coordinació de Biologia el canvi
de currículum, sabeu de què estic parlant. Davant d’un canvi de
currículum que es va implantar amb rapidesa, vam optar per trobar
solucions que no perjudiquessin en cap cas als estudiants, que us
ajudessin a vosaltres, les professores i els professors, a fer la vostra
feina, i que continuessin garantint l’equitat de les proves i un nivell
adequat d’accés a la Universitat. En aquell cas vam optar per
introduir el nou currículum en dues fases, per tenir temps de
preparar-nos tots i fer-ho ben fet.
Aquesta vegada la situació és diferent. Com segur que ja sabeu,
perquè tots els mèdia n’han parlat, las proves PAU d’enguany s’han
ajornat (no cancel·lat). I és aquí on vull transmetre aquest missatge
de tranquil·litat. Hi ha alguns mèdia que estan aventurant noves
possibles dates, però no n’hi cap de concretada. Tant bon punt
sàpiga quines seran les noves dates, us ho faré saber. Segurament
serà simultani amb les notes que enviïn des de l’Oficina de les PAU,
però millor que ho rebeu per diverses vies que no pas que us
quedeu sense rebre-ho.
També alguns mèdia han parlat de “retallar el temari” atès el temps
que estarem tots confinats. Aquesta no serà la situació a Biologia,
per diversos motius. Abans de què us preocupeu, però, estigueu
ben tranquils perquè estem jugant amb altres solucions que creiem
que són molt més lògiques i avantatjoses. No podem retallar el
temari perquè, a aquestes alçades de curs, segur que ja heu fet

molts dels temes, però no tots. La qüestió és que possiblement us
faltin temes diferents per impartir. Atesa la preuada llibertat de
càtedra, i atenent a la idiosincràsia de cada grup concret, molt
possiblement heu ordenat els temes de la manera que heu trobat
més oportuna, de forma que no té cap sentit eliminar alguns dels
temes. Això l’únic que faria seria agreujar el problema, atès que
trencaria la imprescindible equitat que han de garantir aquestes
proves perquè hi hauria estudiants que, per atzar, es veurien
afavorits o alternativament perjudicats.
La solució amb què estem treballant és incrementar el grau
d’optativitat de la prova. Sabeu que fins ara la prova consistia d’una
part comuna, de 5 punts (3+2), i de dues opcions, A i B, també de 5
punts (3+2). La nostra idea és trencar aquestes barreres, de manera
que la optativitat sigui molt més alta. Atès que en l’estil de prova
que fem, en cada examen surten preguntes de tots els blocs
temàtics, si hi ha algun bloc temàtic que s’ha treballat molt menys
degut al confinament, podran triar altres preguntes que sí hagin
treballat. D’aquesta manera tots trobaran preguntes ajustades al
que han estudiat, amb el mateix grau de dificultat,
contextualització i transversalitat de sempre, per garantir el nivell
necessari, però mantenint l’equitat (que, com he dit, es veuria
trencada si obliguem a determinades preguntes que potser no
s’han treballat amb prou profunditat, o si decidim unilateralment
eliminar algun bloc). Esperem, per tant, que la prova sigui tan útil i
beneficiosa com sempre hem volgut que sigui, pensant en primer
lloc en els estudiants, i en segon en facilitar-vos al màxim la vostra
feina.
Vol dir això que no cal que us preocupeu pels temes que encara no
heu fet? De cap manera, com més treballeu tots els temes, més
garanties d’èxit tindran els vostres estudiants. I ara aquí bé la
segona part de tot això. Una companya de l’equip de coordinació
de Biologia, l’Elena Gayan, tenia a punt un material que vol
compartir amb tots vosaltres, per si us pogués ser d’utilitat per

treballar amb els vostres estudiants. Fa uns anys va fer un SITES per
preparar les PAU amb els seus alumnes. La idea era que una vegada
acabat el curs de 2n de batxillerat, en els dies que queden fins a les
PAU, cada dia repassaven a classe un bloc de les PAU de Biologia
després d'haver treballat a casa les preguntes proposades en el
SITES. La qüestió és que els alumnes que van fer servir aquest SITES
durant diferents cursos ho han valorar molt bé. Tenint en compte la
situació actual on el professorat necessita recursos per treballar
amb els seus alumnes des de casa, potser podria ser-vos útil donarlos a conèixer aquests SITES. Si us interessa, el podeu trobar a:
https://sites.google.com/xtec.cat/preparacio-pau-biologia/inici. Per
tant, vull agrair públicament a l’Elena que ens ho hagi cedit a tots.
Si algú de vosaltres ha fet iniciatives similars que també vol
compartir, si us plau feu-m’ho saber i ho anirem distribuint.
Finalment, un darrer prec. No tinc possibilitat de posar tota aquesta
informació al web de les PAU que gestionem directament des de la
coordinació, perquè en començar el confinament no vaig pensar a
agafar les claus d’accés, que tinc a la Facultat (mea culpa). Estem
buscant alternatives, però mentrestant, us demanaria que feu
extensiu aquest correu a tots els professors de biologia de
batxillerat que conegueu, per si un cas no l’han rebut. En situacions
com aquesta, com sabeu molt bé, la millor manera de procedir és a
través de fer xarxa.
Com deia en començar, espero que estigueu tots bé, i que ens
mantinguem així fins al final de la crisi sanitària. I també reitero el
missatge de tranquil·litat. Siguin quines siguin les instruccions que
finalment rebem de la Oficina de les PAU, com a mínim en el cas de
Biologia podeu estar segurs que qualsevol cosa que haguem de fer
serà pensant sempre, primer, en els estudiants, i immediatament
després en facilitar-vos la tasca com a professores i professors,
mantenint l’equitat i la qualitat.
Rebeu una forta abraçada
David Bueno (en nom de tot l’equip de coordinació)
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