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MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

E l petit requisit que
s’exigia aquest any
als aspirants ames-
tre ha tingut un
gran efecte. I ha re-
velatque fins araac-

cedien a les facultats d’Educació
per dedicar-se després a l’ensenya-
ment persones sense els coneixe-
ments mínims necessaris.

Aquest curs s’ha introduït una
condició extra per poder estudiar
magisteri: tots els alumnes, tant els
que vénen del batxillerat com els
d’FP superior, han d’obtenir una
mitjana de cinc punts en els exà-
mensde català i castellà de la selec-
tivitat. Qui no ho aconsegueix no
pot entrar a Magisteri, per molt
alta que sigui la seva nota mitjana
global. L’objectiu és seleccionar
d’una forma més estricta als futurs
mestres.

Dels 1.240 estudiants debatxille-
rat que van sol·licitar estudiar Ma-
gisteri en primera opció, 120 han
quedat foraperhaver suspès lamit-
jana dels exàmens de llengua. Dels
601 que venien d’FP de grau supe-
rior, 361 han estat rebutjats,més de
la meitat. En total, ha superat la
prova el 73,8%.

L’escabetxada és encaramés im-
portant si es compara amb les sol·li-
citudsde l’anypassat. Els responsa-
bles del Consell Interuniversitari
de Catalunya (CIC) van explicar
ahir durant la presentació dels re-
sultats de selectivitat que el nou re-
quisit ha produït un efecte dissua-
siu. Estudiants que no es veien ca-
paços d’aprovar aquests exàmens
han optat per no preinscriure’s a
les facultats d’Educació. L’any pas-
sat 3.129persones van sol·licitar es-
tudiarmagisteri comaprimera op-
ció, lamajoria de les quals va acon-
seguir una plaça –ja sigui a les uni-
versitats públiques o a les priva-
des–. Aquest any, en canvi, les
sol·licituds en primera opció han
baixat a 1.868: un descens del
40,3%.

Aquest és elmotiu que la nota de
tall per estudiar un grau d’Educa-
ció, ja sigui Infantil o Primària, hagi
caigut dos punts de mitjana. En el
grau d’Educació Infantil de la UB,

per exemple, la nota de tall el juny
del 2013 era de 9,16 punts sobre 14.
Aquest any és de 7,4. A la UAB ha
baixat de 9,1 a 6,27. Totes les altres
facultats estan per sota dels 6 punts

–amb l’excepció de la deTarragona
de la URV, que està en 6,18-. L’any
passat, en canvi, només dues de les
nou facultats públiques tenien una
nota de tall inferior a 6.

En Educació Primària, la situa-
ció és similar, amb descensos de
dos punts en la majoria de facul-
tats. Quant al doble grau d’Infantil
i Primària –els alumnes estudien
les dues carreres alhora en cinc
anys–, la nota de tall continua alta,
amb un 10,748 a la UB i un 9,542 a
la UAB. La majoria de facultats te-
nen encara places vacants, cosa
que abans no passava.

El secretari general del CIC,
Claudi Alsina, es va mostrar satis-
fet de l’efecte de la prova d’aptitud,

atès que a partir d’ara “entraran a
les facultats persones amb un ni-
vellmés alt”.Almenys, hi haunaga-
rantia que els estudiants de magis-
teri tenen els mínims coneixe-
ments en llengua. Una altra cosa
són les matemàtiques, que també
hauran d’ensenyar a nens de fins a
dotze anys.

Els més afectats per la mesura
són els alumnes que provenen de
l’FP. Es tracta d’estudiants que, en
general, acaben el cicle superior
ambuna nota d’expedient alta. Són
precisament els que feien que les
facultats d’Educació sempre s’om-
plissin i quemantinguessin unano-
ta de tall alta, ja que ells no s’han
d’examinar de la selectivitat –no-

més de la fase voluntària per pujar
nota si ho desitgen–. Alguns anys
les places han estat copades per
aquests alumnes. El curs
2010-2011, per exemple, de les 154
places d’Educació Infantil a la
UAB, 139 es van omplir amb alum-
nes d’FP i només 15 ambestudiants
procedents de selectivitat. La si-
tuació es va corregir enpart en can-
viar el sistema d’exàmens de selec-
tivitat en el 2012.

La consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, va impulsar aquesta
iniciativa ja fa dos anys. Ella era
partidària de ser encaramés estric-
tes i va demanar a les facultats que
no admetessin ningú per sota dels
7 punts a llengües i matemàtiques.
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10.874 places

8.955 places 3.660 places

5.620 places 3.625 places

3.295 places

2.245 places

1.610 places

Elsdegans de les facultats d’Educa-
ció van contestar que llavors es
quedarien sense alumnes. Els fets
els donen la raó. Només el 10%
dels alumnesde les facultats d’Edu-
cació va obtenir més d’un 7 en els
exàmens de llengua de selectivitat
el curs 2011-2012, segons un estudi
de la Generalitat i les universitats.
Un altre 60% tenia entre 6 i 7
punts,mentrequeun30%nova su-
perar el 5 –la selectivitat s’aprova
amb un 4–. La Generalitat va pro-
posar llavors de crear una escola
d’elit per a mestres, però la idea va
ser rebutjada.

Al final, s’ha optat per introduir
unaprovaaddicional amés de la se-
lectivitat. En el futur, en lloc de te-
nir en compte la nota mitjana dels
exàmens de llengua, els aspirants
hauran de fer un examen específic
on es valoraran els seus coneixe-
ments i aptituds.

Elmodel està inspirat en el siste-
ma finlandès. Per presentar-se a
les proves d’accés a la carrera de
Magisteri, els candidats d’aquest
país han d’obtenir més de nou
punts sobre deu a la revàlida que

fan en acabar el batxillerat. A les
proves d’accés a la facultat han de
fer un comentari de text, una pro-
va de matemàtiques, una d’empa-
tia i sensibilitat social i una altra
d’habilitats artístiques. Si superen
tots aquests exàmens, entren a la
facultat. Estudien quatre anys,
com aquí. Però amés duen a terme
un període de pràctiques en esco-
les especialitzades i escriuen una
tesina. El resultat són mestres
excel·lents i amb un gran prestigi
social. El seu sou és similar al dels
mestres d’Espanya.c

http://goo.gl/XavKQj

PODEU CONSULTAR LES NOTES
DE TALL CLICANT AQUÍ

EL NOU CRITERI

Els candidats a
mestres d’infantil
i primària han de
tenir un mínim nivell

EL REPARTIMENT
DE PLACES A LES
UNIVERSITATS

RIGAU EN VOLIA MÉS

La consellera era
partidària d’exigir un
mínim de 7 a llengües
i matemàtiques

Les 10 carreres més sol·licitades...

...les 10 amb la nota de tall més alta

Més dones enMedicina iCiències Socials i Jurídiques,
imés homes enEnginyeria iArquitectura

El descens de les preinscripcions no concorda
amb el repunt de la natalitat d’ara fa 18 anys
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Medicina torna a situar-se com
la carrera més sol·licitada. Els
títols de Ciències de la Salut
atreuen cada vegada més estu-
diants i es converteixen en
l’única branca de coneixement
que guanya alumnes. De tots
els universitaris, el 22,56% ja
pertany en aquest grup, men-
tre que el curs passat eren un
19,17%.
En el costat contrari, Arts i

Humanitats passa de l’11,04%
d’estudiants al 9,10%. També
perden alumnatCiències, Cièn-
cies Socials i Enginyeria i Ar-
quitectura.
El centre amb més demanda

torna a ser la facultat de Medi-
cina de la UB. Un total de 1.564
persones l’han sol·licitat en pri-
mera opció, malgrat que no-
més hi ha 259 places disponi-
bles. La nota de tall és entre les
deu més altes: 12,460 punts so-
bre 14. Però el fenomen és gene-
ral: totes les facultats de Medi-
cina tenen una nota de tall per
sobre dels 12 punts. El 2013 en-
cara quedava alguna facultat
per sota d’aquesta nota. Estu-
diar Medicina només està a
l’abast d’estudiants excel·lents.
Una cosa semblant passa en

les dobles titulacions de cièn-
cies experimentals. La nota de
tall més alta de Catalunya tor-
na a ser per al doble grau de Fí-
sica iMatemàtiques de la UAB,
amb 12,741 punts; el segon lloc
l’ocupa el mateix títol a la UB.
Però en aquest cas, el reduït

nombre de places, 20 a cada
universitat, marca la nota de
tall.
En el costat oposat aMedici-

na hi ha Arquitectura. Fa uns
anys estava entre les carreres
més sol·licitades i amb notes de
tall altes. Però ara la nota per
entrar ha baixat molt. És un
efecte de la crisi del sector.
Amb el final de la febre cons-
tructora, treballar d’arquitecte
a Espanya resulta complicat i
els estudiants ho saben.
També hi ha un descens im-

portant del nombre total de

nous estudiants. Un total de
45.226 persones s’han preins-
crit en algun dels estudis, 1.812
personesmenys que el curs pas-
sat: una caiguda de l’11% en tot
just tres anys.
Els responsables del Consell

Interuniversitari de Catalunya
l’atribueixen en part a la caigu-
da de la natalitat. Però precisa-
ment el 1996, quan van néixer
els alumnes que ara tenen 18
anys, la natalitat va remuntar.
El pic més baix es va produir el
1995, amb 53.809 naixements,
mentre que el 1996 en van néi-
xer 54.602.c
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