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El text present aprofundeix les idees generals exposades at Llibre de

I'onencies del Congres sota el titol ,La polititzacio de I'avaluacio o la

psedoavaluacio». Aquest aprofundiment es resultat de 1'estudi de quatre

casos flagrants de pseudoavaluaci(i del nostre ambit professional, que van des

de les notes dels estudiants fins a la practica medica. Per tal de donar

coherencia a tot el text, hem tornat a incloure acf les idees generals expressades

al Llibre de Ponencies.

1% 11 I I) L(cU )

Els metges i biolegs sabem que els processor vitals, per complexos que

siguin, funcionen gracies a mecanismes autoreguladors, on les actions dels

efectors sobre els receptors s6n modulades per les retroaccions, o informa-

tions, que els receptors envien ats efectors sobre llurs canvis d'estat causats

per les accions efectores. Quan falla aquesta retroaccio, per les raons que sigui,

es generen greus errors de regulacio i, finalment, l'aturada del proces vital.

En els processos socials tambe existeixen retroaccions que regulen Ies

accions, des de la critica dels altres fins a mecanismes autoreguladors mes

complexos con el mercat. Molt sovint, a la nostra complexa societat, i a causa

d'aquesta complexitat, es molt improbable que les retroaccions de les deci-

sions preses a un cert nivell organitzatiu arribin als autors de les decisions.

D'aci la practica impossibilitat de detectar els greus errors que malaurada-

ment massa sovint es cometen, una de les causes fonamentals de 1'encariment,

de la lentitud de reaccio, del burocratisme, i de la ineficacia dels sisternes de

direccid de les grans institucions o corporacions, estatals o civils. Els directius



1 7;(, QUINZE (ONGRES DE METGES I ISOLEGS DE UENGUR (ATRIRNR

d'aquestes organitzacions, ben conscients del problema, tracten d'obtenir
aquesta necessaria informaci6 retroactiva pero malauradament, i tambe massa
sovint, els procediments d'informacio retroactiva usats no son correctes, amb
les consequencies nefastes que hom pugui imaginar.

D'altra Banda, aquesta incorreccio no sols desprestigia injustament tots els
procediments d'avaluacio social, no sols fa que hom els dediqui menys
recursos, tancant aixi el cercle de llur degradacio absoluta, sin6 que tambe fa

que siguin elegits com a instrument de justificacio de politiques directives
mancades d'argumentacions racionals i empiriques. hs alk) que, corn a cata-
lans, i a tall d'exemple, patim: ens conculquen els nostres drets politics i
linguistics a tots els nivells i despres hom fa enquestes a la nostra poblacio on
es <veu clarament'> que els catalans renuncien a emprar Ilur llengua en moltes
situacions; aquestes enquestes son usades per demostrar «cientificament» que
els catalans, en 1'aspecte linguistic, encara tenon mes del que els cal. Aquesta
pseudodemostracio cientifica ens revolta, no sols per la seva falsedat, sino

tambe perque ens humilia profundament. Hem d'evitar, empero, que el nostre
rebuig, o acceptacio, d'una avaluacio sigui basat en motius emocionals, perque
ens desagrada o no. Cal que, com a cientifics, usem les armes de la ciencia: tota
mesura, com explicitarem mes endavant, es part inextricable d'una teoria, i la
teoria implicita d'aquest cas no fa referencia a cap concepcio filosofica de
Iliure albir>>, sino que es refereix als mecanismes, tan coneguts d'altra Banda,

de la repressio socio-politica, de la <<domesticacio» d'una poblacio per part
d'un poder politic; per tant, allo que detecten les dites enquestes son els efectes
de la repressio i no cap altra cosa.

En definitiva, l'avaluacio es una situacio social asimetrica i moltes vegades
qui mana diu que avalua per tal de justificar les seves decisions. Ara be, en
democracia hom tria qui mana, i per tant al triat no li cal mes legitimitat, ni
cientifica ni tecnica, per exercir el seu poder, i si cerca avaluar, mitjancant
procediments cientificament incorrectes o simplistes, les consequencies dels

seas actes, Ilavors entendrem que polititza l'avaluacio, sostraient-la del seu
ambit cientifico-tecnic. Les relacions entre politica, poder, ciencia, tecnica,
etc., que convergeixen en els procediments d'avaluacio, son dificils d'aclarir.
A partir del seguit de pressuposicions que explicitem un poc mes endavant,

ens proposem presentar de manera simplement expositiva i narrativa una
serie de casos que, per ordre de complexitat creixent, fan referencia a: (i)
l'avaluacio academica dels estudiants universitaris, (ii) l'avaluaci6 del profes-

sorat mitjancant les enquestes als alumnes, (iii)1'avaluacio dels metges d'hos-
pital, i (iv) l'avaluacio de la practica medica.

1. Pi t:sSUI'(^SI(IONS S<^C1:11', 1'O1tfIQUIS, CII(Nf1IIQUS I METRIQUIs

L'organitzaeio social humana es jerarquica, cosa que significa que si be hi

ha rols coordinats, del mateix nivell o poder, com son ara els establerts entre
companys o entre col•legues, la majoria de rols comporta una relacio asimetrica
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de poder entre els rots supraordinats, com el de pare o patr6, i els infraordinats,
com el de fill o d'assalariat. Quan les relations son asimetriques cal que el

supraordinat, qui detenta el poder, rebi informaci6 sobre el comportament de

l'infraordinat per tal d'exercitar el poder; altrament la relaci6 no funcionaria.

Aquesta necessitat peremptoria d'informaci6, del supraordinat sobre la

conducta de l'infraordinat, es mitiga en gran part pel gran nombre de

regulacions implicites, normes socials, o explicites, lleis, que delimiten el

comportamentde l'infraordinat. Tanmateix, per atapefda que sigui la teranyina

de les normes socials o enfarfegada la selva legislativa d'una societat complexa

com in nostra, aquests controls, el social i el politic, no abastert tota ]a casuistica
de comportaments. D'aci que els poderosos necessitin, malgrat tot, avaluar els
rendiments individuals en el compliment de rols dels seus infraordinats.

Parlant socialment, poder6s es qui pot alterar el comportament d'altri.

Tradicionalment el poder ha estat dels detentors de la forca fisica, poder que
han exercit be sense limitacions si n'eren els units detentors o be amb ones
limitacions com mes detentors igualment poderosos son a] joc social. Aquesta
igualacio en poder desvertebraria la societat, tot desjerarquitzant-la, si no hi

hagues mecanismes de provisi6 del poder. Entre molts d'altres, el mecanisme

democratic comporta la delegacio temporal dels rols supraordinats a partir

d'un cert grau d'acord entre persones que es consideren iguals entre elles,

entre individus amb rols coordinats. A116 que es delega democraticament es la

capacitat per alterar el comportament d'altri, el poder, i no cap altra capacitat
o qualitat que puguin tenir els individus delegadors, tals com ]a saviesa, la
ciencia o el coneixement tecnologic. De manera que el supraordinat democra-
ticament pot equivocar-se tant com el tira. De fet, in provisionaIitat de la
delegacio democratica de poder es un reconeixement prou clar de in seva
manca d'immunitat a Terror.

La ciencia, a diferencia d'altres sistemes de pensament, to com a punt de
partenca l'observacici objectiva i com a punt d'arribada la demostracio tambe
objectiva, i 1'objectivitat no es sing consens o acord practicament total entre
persones que es consideren iguals entre elles, els cientifics. Certament, aquest
ambient igualitari i de lliure discussio entre individus amb rots coordinats,
que cal perque es generi el pensament cientific, es practicament igual a
]'ambient que cal per desenvolupar l'organitzacio democratica d'un grup o
societat. Ara be, malgrat aquesta semblanca ,ambiental», el pensament cien-
tific disposa d'una metodologia propia i privativa.

Aixi, a partir de ]'objectivitat, en ciencia, hom elabora teories o explica-
tions, teories que son refusades o acceptades per la comunitat de cientifics, no
per les caracteristiques personals o de poder de qui les propugna, sino per les
proves empiriques i objectives que avalen cada teoria. Malauradament, massa
sovint qualque cientific ha abusat de la seva condicio de supraordinat per fer
acceptar idees que no podien ser demostrades seguint una metodologia
cientifica. Justament per evitar aquests abusos cal extremar les exigencies de
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la metodologia de la ciencia amb les propositions pretesament cientifiques

dell poderosos.

E1 coneixement cientific de qualsevol fenomen es compendia en la seva

mesura. No hi ha teoria cientifica sense mesura i no hi ha mesura cientifica que

no es fonamenti en una teoria. La mesura cientifica es, doncs, 1'expressi6 mrs

nitida de 1'objectivitat cientifica, tart de la simple observaci6 descriptiva d'un

fenomen tom de les proves experimentals i controladores de les sever teories

explicatives, i 1'objectivitat, remarquem-ho de nou, es acord i consens inter-

subjectiu. D'aci la capacitat conciliadora de la mesura cientifica, d'aci 1'ansia

per la mesura cientifica dels propugnadors d'un sistema democratic d'orga-

nitracio social. Dcl punt de vista cientific, proposar-se mesurar un Eenomen

equival a emprendre el seu estudi amb la metodologia de la ciencia. D'aci la

capacitat generativa d'explicacions teoriques de les mesures cientifiques, d'aci

1'ansia per la mesura cientifica dels propugnadors de 1'estudi cientific de

l'organitzaci6 social. Ara be, la metodologia de la metrica dell comportaments

o dell fenomens socials no es diferent de la d'altres mesures biologiques,

perque les societats animals i el comportament dell sous membres son tambe

1'expressio de la seva biologia. Aixi doncs, hem d'exigir a les mesures com-

portamentals els mateixos requisits exigibles a d'altres mesures biologiques,

p. e. la glucemia o la pressio arterial:

(i) Una teoria que expliqui convenienhnent els fonaments de la mesura,

relligant cientificament el fenomen a mesurar i el procediment de mesura.

(ii) Determinacio dels procediments de mesura adequats per distingirentre

una caracteristica permanent, p. e. glucemia o pressio bawls d'un individu, de

les variations momentanies o situacionals; en psicometria hom distingeix en

aquest sentit, entre « tret» i « estat».

(iii) Demostracio que la mesura en questio es suficientment estable tom per

considerar que hom avalua una caracteristica permanent, o trot, i per taut

atribu^ible a variables de I'individu avaluat i no a variables ambientals i

situacionals; en psicometria hom parla, en aquest sentit, de fiabilitattest-retest

de la mesura.

(iv) Demostracio que la mesura en questio varia en funci6 de variables

ambientals i situacionals que la teoria prediu que modificaran all^^ mesurat,

tom I'exercici modifica la pressio arterial, o la ingesta modifica la glucemia;

hom parla, en aquest sentit, de sensibilitat de la mesura.

(v) Demostraci6 que la mesura en questio covaria amb d'altres procedi-

ments, tom mes independents i diferents minor, d'estimacio d'allb mateix

mesurat, tom 1'us de reactions quimiques alternatives per determinar la

glucemia o la mesura de la pressio arterial mitjan^ant un cateter intraarterial;

en psicometria hom parla, en aquest sentit, de validesa de la mesura.

(vi) Demostracio que la mesura en questio covaria, i en el sentit predit per

la teoria, amb d'altres mesures d'altres variables dins un funcionalisme mes

global, tom la pressio arterial amb la venosa, el ritme respiratori o el cardiac,
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etc., o la glucemia amb el nivell d'insulina en sang o amb la sensaci6 subjectiva

de gana o de desanament; aquestes demostracions son les mes potents cienti-

ficament parlant i reben el nom, en psicometria, de validesa cientifica o de

construcci6.

(vii) Obtencio de taules de la mesura en questio en funcio de caracteristiques

de 1'individu, explicitament biolbgiques, com 1'edat, el sexe o la constitucio, o
psicologiques, coin la intel•ligencia o la personalitat, o socials, com la classe
social o els anys d'escolaritzacio, que puguin modificar, segons els tipus de
fen<mens mesurats, els resultats. Aquestes taules son imprescindibles quan

horn vol diagnosticar, es a dir, interpretar uns resultats, com ara determinar la
presencia d'una diabetis o d'una hipertensio en una persona. Aquestes taules

reben el nom, en psicometria, de barems, taules que serveixen per satisfer els

requisite per interpretar els resultats o per diagnosticar a partir d'ells.

2. Doti Nit )I I BONS LX I ME'LES

Sembla mentida l'esforc que cal fer per convencer la gent, encara que es

tracti de persones intel•ligents i formades cientificament, que les mesures

psicologiques o socials son metodologicament iguals que qualsevol altre tipus

de mesures d'un fenomen fisic. Aquesta dificultat d'enteniment es perque els
cientifics, com a col•lectiu, encara no ens hem desempallegat de 1'efecte
Humpty Dumpty (rellegiu, si us plau, les nostres Pressuposicions Socials i les
I'olitiques) en aquestes arees de saber.

Humpty Dumpty es un personatge d'en Lewis Carroll:

No veig que vol dir aixo de gltirim>, digue Alicia.
I lumpty Dumpty somrigue desdenvosament. ,Ni ho veuras fins que jo no

t'ho digui. Significa que "es un argument que et deixa bocabadada".»

,,I'ero,Altiria no significa "un argument que et deixa bocabadada >, objecta

Alicia.

<Quan jo use una paraula >, feu Humpty Dumpty, en un to mes aviat

desconsiderat, <<vol dir exactament el que jo decideixo que digui -ni mes ni
nmenvs,,.

"La questio es», feu Alicia, «si es pot fer que les paraules signifiquin tantes
coses diferents'>.

<'La questio es'>, feu Humpty Dumpty, <<qui many -amb aixo n'hi ha prou> .

(Lewis Carroll, A trt 't's tit, 1'cs rill, 1872)

Aixi, i per exemple, si el rectorat d'una universitat decideix que Cl seu
professorat ha d'esser avaluat a partir d'enquestes fetes als alumnes de cada
professor mitjancant una variant, adaptada a la situaci6 de classe, de sociogra-
nma (una tecnica que permet determinar les afinitats i distancies socials que es
donen entre els individus que conformen un grup), doncs aixi es fa amb el
silenci de la majoria dels professionals universitaris que saben que la seva
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feina es fonamentalment una activitat intellectual i no una tasca purament

relacional amb els alumnes, que es alto que mesuren els sociogrames. Es cert

que una classe es un grup, com tambe es cert que el professor el lidera, dit en

termes tecnics, i que aquest lideratge es important, pero az'al«nr la feina

professoral a partir just d'aquest aspecte, deixant a Banda totes les implicaci-

ons intellectuals, fonamentals i definitives dins el rol de professor universita-

ri, es un pur disbarat. L'efecte Humpty Dumpty es maxim quan el podcr6s,

qui mana», que el provoca no es un simple superior jerarquic sin6 el superior

en tots els ordres, el sobira estat . En efecte, el poder politic, qualsevol poder

politic, usa el llenguatge com alto que es fonamentalment: una tecnologia

social; i el poder politic usa aquesta tecnologia social per dorninar, en defini-

tiva, per constituir-se com a poder. El poder politic to multiples vies d'influ-

encia social molt poderoses: des de les lleis fins als continguts educatius, des

de les inscripcions de les monedes i bitllets de bane fins al nom dels carrers, des

dels reglaments administratius fins als sisternes electorals, des del sistema de

seleccio dels seus funcionaris fins a la declaracio de les festes laborals, etc.

Encara hi ha mes «maquiavel-lisme» , perque aquest conjunt de creences

fabricades pel poder politic modern son presentades, pel propi poder, com a

creades espontaniarnent per la societat. Aixi, i per exemple, I'aopinio publica»

diu que si hom no usa el catala per etiquetar productes o no hi ha mes

programes televisius en catala es per <<raons de mercat )>, perque no hi ha

demanda, quan en realitat es just al contrari : ha estat l'esforc, la insistencia i

els diners de moltes persones allb que ha fet possible, per exemple, que TV3

arribi fora de les cotilles geografiques que el poder li ha imposat per (lei, i es

per llei que tots els productes que circulen per I'estat espanyol, fins i tot els

importats, han d'esser etiquetats en castella, i es per ]lei, i no per raons de

mercat, que tots els subdits de I'estat espanyol han de saber castella i no poden

al-legar la seva ignorancia. En canvi, es perque tots nosaltres volem, per

demanda social, que ens hem reunit a Lleida, i si els nostres congressos han

estat interromputs en dues ocasions, no ha estat perque hagues minvat el seu

«mercat», sino perque ens els prohibien fins i tot fisicament.

A les Taules I i 2 trobareu exemplificats, seguint les consideracions abans

exposades sobre les Pressuposicions Metriques, aquests dos casos tan nostres,

un per a alguns de nosaltres -l'avaluacio dels professors universitaris-, i un

altre per a tots nosaltres i d'una manera molt fonda: 1'avaluaci6 del desgavell

linguistic de casa nostra. En aquest darrer cas, especialment, cal adonar-se que

('efecte Humpty Dumpty, o deformacio perceptiva de la realitat social a causa

del poder politico-social, es esborronador perque, en certa mesura, encara som

sota els efectes deformadors del regim hispano-feixista de Franco. Recordem

que el poble alemany pati el seu feixisme durant uns 12 anys, i que l'italia en

pati el seu durant uns 20 anys. Doncs be, nosaltres hem patit un feixisme alie,

1'espanyol, durant mes de 40 anys! Imagineu com ens ha deformat la visio de

la nostra propia realitat social, un poder politic, que com tots els feixistes, era
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TAULA 1. Avaluacio del professorat universitari

PSEUDOTEORIA

AFIRMACIONS L'aprenentatge academic no es

GENERALS sino el resultat d'una relacio

social especial entre les

caracteristiLlues personals del

professor i les necessitats

evolutives de I'alumne.

DEDUCCIONS QUE La bondat d'un professor

I'ODRIEN s'avalua mitjancant una mesura

VFRIFICAR-SE 0 sociometrica de la seva persona

S'llAURIEN DE feta pels seus alumnes.

VFRIFICAR

En la scleccio dell professors cal

primar les sever potencialitats

afectives i actitudinals.

El rendiment academic dels

alumnes depen fonamentalment

dell aspectes emotius i

relacionals del professor.

No es pot aconseguir un bon

rend mint academic amb

procediments «deshurnanitzats •.

A mes companyonia entre

professor i alumne, mes

aprenentatge.

I'RODUCTE FINAL

I.'aprenentatge depen mes del

docent que del nietode.

Motivar i interessar I'alumne per

la materia is un dels objectius

fonamentals.

Cal avaluar I'alumne en funcio

del seu esfor4 i motivacio.

TEORIA CIENTIFICA

161

La tasca principal d'un professor

cs tant la transmissio de nova

informacio a I'alumne corn la

reorganitzacio d'aquesta nova

informacio amb la que ja disposa

aquest.

L'eficacia d'un professor

s'avalua examinant els

coneixements i la capacitat de

sintesi que ha generat en

l'alumne.

Cal primar en la seleccio dels

professors les sever capacitats

intel-lectives i aptitudinals.

El rendiment academic de

I'alumne depen fonamentalment

de la intel•ligencia del professor.

I 'ensenvament programat per

ordinador es un bon

procediment per transmetre i

reorganitzar coneixements.

La companyonia no

necessaariament augmenta

I'aprenentatge, lino que en certs

casos Cl pot perjudicar.

L'aprenentatge depen mes del

metode que del docent.

Assolir un determinat nivell de

coneixements de la materia es un

dels objectius fonamentals.

Cal avaluar I'alumne en tuncio

dels coneixements adquirits.

PROFESSORS AGRADABLES I

SIMI'ATICS, QUE ^,CAUEN,O Bt

ALS ALUMNES

PROFESSORS DURS I

EXIGENTS, QUE NO

NECESSARIAMENT .,CAUEN>,

BI ALS ALUMNES

xenofob, menyspreador de la intel•ligencia i de tots els sous productes i valors
(ciencia, tecnologia, cultura, etc.), i que semblava tenir con a unica obsessiti
I' es panyolitzar-nos.

Les taules resumeixen aquests dos casos avaluatius paradigmatics, el dels
professors universitaris (Taula 1) i el de la nostra situaciu lingiiistica (Taula 2),
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TAULA 2. Avaluacio de la nostra situacio linguistica

PSEUDOTEORIA

AFIRMACIONS

GENERALS

DEDUCCIONS

QUE I'ODRIEN

VERIFICAR-SE

O S'I IAURIEN

DL VERIFICAR

Les Ilengues tenon entitat i vida

prbpia, de manera que n'hi ha

de poderoses, d'elegants, de

cultes, d'intel ligents, etc.

Les Ilengues s'estimen, aixi que

nomes individualment es pot

tomentar el seu apreci i la seva

adopcio.

Detensar una Ilengua consisteix

a ter veure les sever virtuts a fi

de promoure un Iligarn afectiu

entre la persona i la Ilengua.

Diverses Ilengues poden

conviure dins una mateixa

societat, especialment Yuan son

germanes i estan hen repartits

els papers entre elles.

El castella s'imposa al catala per

la seva superioritat en tots els

camps.

Iii ha Ilengues glotufagues que

creixen perque s'alimenten

d'altres Ilengues.

El castella s'apren faciIment,

sense coaccions, sense esforc,

perque es present

ambientalment pertot arreu.

Els catalans (educats, usen el

castella amb els castellano

parlants, corn si els agrades

compartir amb ells I'agradable

,,sonoritat» del castella.

La Ilengua castellana cs mes sulida

i apta per a la vida, mentre que la

catalana Os rues intimista i

evocadora d'afectes familiars.

El castella, com a estructura

linguistica, es ,nies perfecte» que

el catala perqucs'escriu quasi com

es parla.

TEORIA CIEN"1'tFICA

La Ilengua es un cumportament

complex, causa i etecte de la

socialitzacio, proccs determinat per

les relacions socials.

Les Ilengues s'usen, de manera que

nomes col'lectivament hom pot for

propalar i for prevaler cl sou us.

La detensa d'una Ilengua is on ater

col lectiu i es una de les tasques

irrenunciables dels representants de

la societal els politics.

L'us social de dues Ilenges dins on

mateix territori indica la barreja de

societats diterents: zones frontereres

0 una societal dominada per una

altra.

La legislacio espanvola no sols

imposa Iris del castella, lino que en

frena el del catala.

EIs estats sobirans gasten recursos

ingents en la Ilengua propia, tant

dins com fora cie Ies sever tronteres.

EI jovent no apron angli^ malgrat

viure amarat d'aqucsta Ilengua, en

canvi una forta estructura

tuncionarial fa que de ben petits

aprenguin castelli a I'escola.

Despres de molts episodis de castig,

els catalans hall estat educats a

«girar la Ilengua, en conversar amb

on castellanoparlant, en un acte de

submissio apresa.

La «minoritzacio, politica i legal a

quo son sotmesos els Catalano

parlants fa que associin el catala

amb I'arraconament familiar i no

amb Ies situations do poder.

EIs catalans aprenen el castella

literari, una forma escrita molt

invariant, mentre que, per a ells, el

catala is, ligicament, una de les

seves multiples variants orals.

I'RODUCTE ACCIONS VOLUNTARISTES I LLUITA LEGAL I I'OLITICA

FINAL I'OSSIBILISTES
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confrontant una visi6 pseudocientifica amb una de cientifica. La

pseudocientificitat Cs determinada per la falsedat empirica de les deduccions

de la pseudoteoria, com ara la impossibilitat de provar que les llengues

glotbfagues tinguin un ,est6mac,, o un cert aparell digestiu. Hem de remarcar

que, per simplificar la Taula 2, amb «castella,, volem referir-nos no sols a

I'espanyol, sino tamb6 al frances, i que, tambC per simplificaci6, les referencies

a l'organitzacio politica del Regne espanyol tambC es refereixen a les de la

Republica francesa. Val a dir que hauriem d'exceptuar, dins aquestes corres-

pondencies hispano-franceses, les relatives a l'us oral o escrit de les Ilengues:

als paisos espanyols -cis estats de llengua oficial espanyola- els poders

publics fomenten primordialment un is oral de la seva Ilengua, mentre que

1'estat frances des de sempre ha fornentat tambC, i amb molta intensitat, l'us

escrif de la seva llengua. Aixi, si parlem de 1'edici6 de llibres, seria fals dir <des

idees publicades en Ilibres en castella tenen una difusio mes universal que les

publicades en Ilibres catalans,, perque <des tirades dels llibres en castella son

molt magres -per exemple, en relacio a Tangles-, i mes de la meitat dels

exemplars son consumits a paisos de parla catalana,,. Canviant, en aquest cas

suara esmentat «castella» per « frances>', els resultats no serien els mateixos.

3. E,^11_11>I I>I' cA )5

Com ja hem comentat, el nostre proposit Cs simplement narrar les vicissi-

tuds que hem experimentat i les dificultats que hem trobat en l'us i la defensa

de I'avaluaci6 cientifica que, com pot imaginar-se el lector, Ilan provingut

totalment de la interferencia de diversos nivells de poder social. De la gran

majoria d'aspectes narrats, tenim proves documentals, encara que no les

mostrarem per no enfarfegar la narracio. Quant a les persones implicades, no

les esmentarem pel seu nom sin6 pels seus carrecs i aixo no sols per motius de

cortesia o amistat, de fet amb moltes d'elles mantenim una Ilarga i fonda

companyonia, sino per la irrellevancia de les seves particulars individualitats:

Cs el carrec que proporciona el poder i Cs el carrec, com a peca d'una organit-

zaci6 mes extensa, el que determina en molta gran part l'actuaci6 de la persona

concreta. Fins i tot nosaltres, cis autors d'aquest escrit, potser hauriem actuat
igual en les mateixes circumstancies de poder. No volem jutjar persones sin6
fer que reflexionern, a partir de casos ben reals, sobre la capacitat distorsionadora
del poder sobre la percepcio i I'avaluacio objectiva, co Cs, cientifica, de la
realitat.

3.1. L'avaluacio academica dels estudiants universitaris

Respecte a I'avaluacio dels coneixements teorics, de sempre s'ha sabut que

els examens dits d'assaig o de redaccio, aquells que consisteixen a desenvolu-

par un tema, son de dificil qualificacio objectiva, dificultat que comparteixen

amb els anomenats examens orals. Son ben conegudes les experiencies que si
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un examen d'assaig es qualificat per diferents professors del terra, o pel mateix

professor pert en moments diferents, els resultats son ben dispars. Dit tecni-

cament, els examens consistents a desenvolupar un terra, tant si son escrits

com si son orals, no posseeixen prou fiabilitat, ni fiabilitat de corrector ni

fiabilitat entre correctors; ras i curt, vulneren ]a mes elemental de les pressu-

posicions cientifiques: l'objectivitat. Aquesta manca d'objectivitat genera en

l'examinador una gran inseguretat a l'hora de qualificar, i per aixo hom ha

adoptat una escala molt primaria d'avaluacio: primer una dicotomia nominal

entre ,Suspens,> (<,No apte>', etc.) i la superacio dels minims exigibles, supera-

cio que es graduada mitjancant una ben simple escala ordinal: « Aprovat>>,

<,Notable), i <'Excel•lent'>. En conjunt es, doncs, una escala ordinal, si conside-

renm el «Suspens» coin el gran minim, que, com totes les escales ordinals, no

mante iguals les distincies metriques entre els diversos graus, es a dir, no hi

ha la mateixa distancia entre, per exemple, 1'<'Excel •lent>> i el ,Notable>, que

entre el « Notable>, i I'<<Aprovat<>. Aquests tipus d'avaluacions, per tant, no

discriminen adequadament i per conseguent perjudiquen els avaluats, be cis

superiors o be els inferiors, per no haver-hi la mateixa proporcionalitat al llarg

de tota 1'escala entre grau de la caracteristica qualificada i nota. Aquest sistema

injust i obsolet, encara es l'oficial a les nostres universitats, cosa que pot

indicar llur <<grau>> de desenvolupament cientific, si mes no a l'hora de

qualificar llurs estudiants.

Es obvi que quan un professor Ilegeix un examen d'assaig el seu judici es

influft, i molt, pel significant, pel suport del missatge linguistic: cal-ligrafia,

tipus de Iletra, disposicio i disseny formals del full, ortografia, sintaxi, etc.

Consemblantment succeeix a ]'examen oral amb l'aspecte fisic, el to i timbre de

veu, I'actitud corporal, la gesticulacio i la mirada, etc. Els examens d'eleccio

multiple (EEM) eviten aquests esbiaixaments de judici i per aixo mostren una

perfecta fiabilitat tant de corrector com entre correctors. Aixb no vol dir, perm,

que aquests tipus d'examen siguin adequats per avaluar la creativitat ni

d'altres components que no siguin els coneixements i la seva relaci6 entre ells

o raonament, sempre i quan els items estiguin ben constructs. I d'EEM, per

descomptat, n'hi ha de bons i de dolents; que siguin un bon sistema per avaluar

coneixements no significa que tots els examens amb aquest format siguin

correctes cientificament parlant: hi ha tota una disciplina, la docimologia,

dedicada a l'estudi de llur adequacio metrica. En definitiva, si hem d'avaluar

coneixements, els EEM s6n els millors, sempre i quan siguin ben construits.

Pero aixo no vol dir que d'altres aspectes que els EEM de coneixements

explicitament no avaluen, corn ara els enunciats anteriorment (ortografia,

cal•ligrafia, tipus de Iletra, etc.), no siguin ben importants per a la prictica

medica. I'aga la pena remarcar, finalment, que eis EEM proporcionen una

escala d'interval, una escala amb distincies metriques iguals al llarg de tota

I'escala, cosa que no perjudica, per discriminar diferentment, cap tipus

d'estudiant, ni els bons ni els dolents.
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A partir del curs 1980-1981 horn engega, a] « departament» de I'sicologia
Modica de la Facultat de Medicina de la Universitat Autonoma de Barcelona
(UAB), una decidida politica de millora dels sisternes d'avaluaci6. Amb
aquesta politica horn pretenia fer una feina util per al conjunt de tots els
professors i estudiants, i fer una tasca tecnicament impecable i modelica per fer
comprendre a la resta de professors que ]a psicologia no era el refine de la
xerrameca sing una disciplina tan rigorosa corn les altres. Aquesta politica, que
fou assumida amb entusiasme pel dega, F. Gonzalez Sastre, tenia corn a
primera meta la creaci6 d'un Programa per a I'Avaluacio d'Examens per
Ordinador (PAEPO) corn a eina imprescindible per a la creacio d'un Servei
d'Avaluaci6 Acadernica (SAC), servit per un professional de la psicometria
amb dedicacio exc]usiva, amb els objectius segiients: a) assessorament i difusi(i
dels sistemes bptims d'avaluaci6 academica, en funci6 del tipus de docencia,
materia, etc.; b) estudis sobre els sisternes d'avaluaci6 usats per la Facultat
amb els sous propis alumnes (examens de Ilicenciatura), o que classifiquen
globalment la Facultat (examens MIR i semblants); c) avaluaci6 total, des de
la Iectura dels fulls de resposta fins a un informe escrit, dels EEM fets a la
Facultat, mitjancant el PAEPO; d) suggeriments als professors perque puguin
millorar els EEM a partir de les avaluacions de les preguntes usades; e) creacio
de banes, per assignatures i prograrnes, de preguntes d'examen depurades i
equivalents, cobrint tota Ia rnateria; fl confecci6 automatica, a partir dels banes
interiors, d'examens de longitud i fiabilitat adequades per avaluar les diver-
ses parts del prograrna d'una assignatura; x) recerca i creaci6 de sistemes per
objectivar la valua dels examens d'assaig i els examens practics.

Aviat el mare de la Facultat resulta massa estret i la politica engegada es
dirigi a tota la universitat. La idea central era la creaci6, mitjancant el PAEPO,
de banes, ciassificats per assignatures o materies, de preguntes d'EEM que
complissin perfectament tots els requeriments psicometrics exigibles. Arribar
en aquesta meta comportava assolir diversos objectius previs: fomentar I'us
dels examens objectius, crear la necessitat de I'avaluacio cientifica dell exa-
mens, obtenir suports, informatics i administratius, per a les tasques progra-
mades, etc. En veritat, la finalitat cientifica era ultrapassada per d'altres
beneficis que se'n derivarien: a) la comparabilitat de les notes entre as-
signatures, fins i tot de facultats diferents, amb totes les consegi_iencies:
concessio de beques, de premis, etc.; b) ]'homogene'itzaci(i de la credibilitat i
validesa socials dell titols expedits; c) I'agilitacio i estandarditzaci(i dels
procediments d'examen, amb clars avantatges administ atus i d'entrenarnent
genera]itzatperalsexaminands; d)lapossibilitatdeconfegirinstantaniament,
per a estudiants concrets i a qualsevol moment, un examen mitjan4ant una tria
aleaturia de questions tretes del bane de preguntes; e) la generaci(i de coope-
racio, de discussi6 i d'integracio teorica entre diferents professors per mor de
]'objectivaci(i de les preguntes; /) 1'explicitaci6, en termes ben formals, dels
objectius docents; g) la possibilitat d'avaluar no sots I'aprofitament dels
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discents sing tambe els cursos, els metodes i la prbpia tasca dels ensenyants:
avaluacio del grau d'acompliment dels objectius docents i avaluaci(i d'una de
les activitats mes rellevants dels professors, la d'examinar. is a dir, avaluant
els examens que posa un professor l'avaluem doblement: tant pel rendiment
que obtenen els seus alumnes com per la qualitat de la feina feta en confegir
]'examen.

La practica dels > 'xhniens,,

Amb les finalitats de sensibilitzar els professors de la Facultat i d'introduir
progressivament el rigor en ('avaluacio academica, ens proposarcm ensenyar
als nostres propis alumnes de Psicologia Medica a avaluar examens. Era una
idea ben « subversiva'>, en tot el sentit etimologic del mot, aquesta d'iniciar cis
nostres alumnes en ]'avaluacio cientifica dels examens. Amb aquesta finalitat,
hom edita una monografia practica sobre avaluacio del rendiment academic
(Perez i Torrubia, 1981) i es programa una sessio de practiques, d'unes 4 hones
de duraci6, amb el segiient contingut:

a) Construcci6 d'una prova d'assaig.
b) Construcci6 d'una prova d'eleccio multiple.

c) Administraci6 de les dues proves i correccio.

d) Calcul de I'objectivitat de la prova d'assaig.
e) Analisi d'items de la prova d'elecci6 multiple.
f) Calcul de la fiabilitat Kuder-Richardson i coeficient de dificultat de tota

la prova d'elecci6 multiple.

Els alumnes eren dividits en dos grups: cis «estudiants,, anaven al bar
mentre els ,professors,, preparaven dos examens, un d'assaig i un altre
d'eleccio multiple, sobre coneixements de basquet. Despres els ,estudiants»
responien els dos examens i, posteriorment, «estudiants» i <,professors', ava-
luaven conjuntament els diversos examens generats. Aquesta practica era
molt valorada pels nostres alumnes per raons obvies. Tanmateix nomes es feu
durant tres cursos seguits. Durant el tercer curs d'imparticio d'aquesta prac-
tica, 1983-1984, un professor de cliniques demana, a la seccio de precs d'una
junta de Facultat, «que c... ensenyaven els de Psicologia als alumnes sobre
avaluacio d'examens?,, Explica que despres d'un examen d'assaig de la seva
materia, on sembla clue es carrega molta de gent, el delegat de curs li demana
publicament quina era la fiabilitat de ]'examen en questi6. El petit aldarull de
protesta dels estudiants es reprodui, menor i en sentit contrari, a la junta de
Facultat. Llavors decidirem de suprimir la practica dels «examens», no per
manca de combativitat o per deferencia cortesa als nostres companys de
Facultat, sing perque tampoc no haviem obtingut comprensi6 i suport dins el
mare general universitari per at nostre projecte d'avaluacio automatica
d'cximens.
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El PAEPO (Programa d'Az>aluaei(i d'Exhnrens Per Ordinador)

Durant un parell d'anys ens dedicarem, juntament amb el matemytic i

informytic Joan Llopart, a la confecci6 d'un programa capac d'avaluar rypida-

ment i psicometrica qualsevol EEM (Garcia i cols., 1984). Si be la Facultat

encoratja tot el projecte del SAC, no disposava dels mitjans per a la seva

operativitat. En Llorenc Guilera, llavors director del Centre de Calcul de la

UAB, ens facility la col•laboraci6 dels informatics Eugeni Gil i Manuel Pena per

implementar el sistema de lectura de fulls d'examen i el PAEPO al VAX-11,

llavors el ,cervell,, del Centre de Calcul. El PAEPO implementat feia les

operacions seguents:

1) Lectura optica o per teclat dels fulls de resposta dell examinands.

2) Introducci6 per teclat o lectura optica de les plantilles de les diverses

combinatbries de 1'examen.

3) Correcci6 segons les diverses plantilles.

4) Estudi de la fiabilitat total de 1'examen i de la validesa de cada questi6 en

particular.

5) Calcul iteratiu de la maxima fiabilitat total assolible amb els items de

I'examen, com a funci6 del nombre d'items i el rebuig dels items

psicometricament mes dolents.

6) Calcul, amb menu d'opcions, de la puntuacio de cada examinand en

funci6 de la plantilla, la validesa de les questions, cis items no rebutjats i les

respostes a l'atzar.

7) Llista dels items de 1'examen amb els indexs de dificultat i de discrimi-

naci6 i la fregiiencia de respostes de cada alternative.

8) Llista alfabetica dels examinands amb Ilur nota bruta, corregida i deci-
mal.

9) Informe escrit i estandarditzat sobre 1'examen en questi6, tot mirant de
transmetre una informaci6 psicometrica complexa (forma de ]a distribucio,
fiabilitat interna, discriminabilitat, etc.) d'una manera facil i entenedora per a

un no expert en psicometria.

Les dues innovacions del PAEPO, que no tenien d'altres programes sem-
blants, com 1'usat llavors a la Universitat Politecnica de Barcelona (ara UPC),

cren la creacio del millor examen possible amb les preguntes posades i

l'informe global final. Mitjancant la iteracio del punt 5), llevat de casos molt

extrems, horn sempre podia disposar del millor examen possible amb les

preguntes proposades. L'informe final, creat mitjancant algorismes que ara en

diriem d'aintel•ligencia artificial,,, assegurava la tecnificacio progressive dels

professors en una materia molt arida pero imprescindible per als bons profes-
sionals de I'ensenyament universitari: la docimologia.

Tot era a punt per al gran moment, nomes calia el suport i I'impuls de les
nostres autoritats academiques. Si be el rector de llavors considery molt
interessant la proposta d'anar generalitzant l'avaluaci6 de tots els exymens
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fets a la UAB, finalment el vicerector corresponent ens digue simplement NO.
De primer varem pensar que no havia entes perfectament el nostre projecte. «l

tant que ho entenc!'>, replica. Segons ell, el projecte al voltant del PAEPO

trauria el poder als professors, aixi de clar ho va dir.,,Chapeau!>> Efectivament,
i en termes tecnics, el professor de la nostra universitat to dos poders simulta-
niament: el poder d'expert, aquella capacitat de convocatoria que tenen els qui
saben una materia i la volen ensenyar, i el poder coercitiu, de funcionari que
pot aprovar o suspendre. Tots nosaltres, com a professors, ens il•lusiona de
pensar que els alumnes ens venen a classe perque volen aprendre; la realitat
Grua, perb, es que la majoria dells hi venen per aprovar. Aquesta capacitat,
d'aprovar o no, es exercida mitjancant 1'examen. Si llevem aquesta arma al
professor, aquest resta, en molts dels casos, completament indefens, sense cap
altre poder, sense capacitat ni per manar dins Paula. El vicerector s'estimava
els professors. Nosaltres trobarem que el poder es justificava, una vegada mes,
rnitjancant una pseudoavaluacio, avortant una avaluacio cientifica d'una
realitat, si mes no aparentment, senzilla i clara: 1'avaluaci6 academica dels
estudiants universitaris.

Molt posteriorment, els autors de la monografia practica sobre els examens,

i amb el suport de 1'ICE (Institut de Ciencies de I'Educacio) de ]a UAB,
engegaren a partir del 1992-1993 un curs anual sobre « Avaluacio del rendi-
ment academic>>, curs de nou hores de durada adrecat als professors de la
UAB. L'esquema del curs es basa en la practica dels ,examens» esmentada.
Molt a poc a poc aquest curs va canviant les idees que el professorat to sobre
cis examens. Els seguidors del curs hi aprenen els aspectes tecnics de l'avalu-
acio academica, per6 per a molts d'ells mes que un curs de ,continguts,,
sembla una serie de sessions de canvi d'actituds, canvi aconseguit mitjancant
demostracions empiriques i personalitzades de la manca de rigor de les
avaluacions academiques « tradicionals,, i el debat obert sobre el terra, de
manera que els alumnes-professors amb falses preconcepcions sobre la mate-
ria abandonen els seus prejudicis. Al ritme actual, uns vint professors per curs,

cap a 1'any 2125 hi hauran passat tots els professors actuals de la UAB.
La practica dels «examens,, ha estat reintroduida durant el curs 1996-1997

dins el programa de l'assignatura, quinze anys despres de la seva estrena i
dotze de la seva supressio. La seva reintroduccio ha estat feta dins una
programacio general sobre les multiples facetes de 1'avaluaci6 medica: seleccio

d'aspirants a estudiar medicina, sistemes de qualificacio academica, avaluacio

de les habilitats practiques, sistemes d'acreditacio, etc. Els alumnes ja han

comencat a <contestar» amb argumentacions tecniques els examens de 1'assig-

natura. El projecte del SAC acaba foradat i al cap de sis anys, durant el curs
1986-1987, hom crea el Cabinet Tecnicopedagogic, sense assignacio de perso-

nal, amb l'objectiu fonamental de millorar l'ensenyament de la medicina a la
Facultat de la UAB.
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3.2. L'avaluacio del professorat rnitjancant les enquestes als alumnes

A la majoria d'universitats catalanes s'administren enquestes per avaluar

el professorat. Que pretenen mesurar les autoritats academiques? Que mesu-

ren realment les enquestes? Quina utilitzaci6 es fa o es fara dels resultats? Les

enquestes compleixen els requeriments psicometrics propis d'aquests tipus de

mesures? Per analitzar-ho, hem triat el cas de la UAB, clue es el que coneixem

mes de prop. Aquesta histbria no es un fet unic i aillat. Llevat d'algunes

peculiaritats, el proces podria ser mes o menys similar en altres universitats.

Sobre la preocupacici per la qualitat de 1'erserryameut o de corn feat enquestes ats

aluruues poderr llez'ar-nos de sobre la mala corsciercia

A finals de la decada de 1980 es registry a ]a UAB un moviment de

preocupacio per la qualitat de ]a docencia clue cristal•litza en el document <<La

Universitat Autbnoma de cara als ant's 90". En aquest document es proposa-

ven un seguit d'actuacions a carrec d'experts amb l'objectiu d'obtenir un

informe fiable de la situaci6 de la docencia, una formulaci6 d'indicadors de

qualitat docent individual i col•lectiva, i uns procediments d'avaluaci6 de la

tasca docent en funci6 d'aquells indicadors. De forma generica se suggerien

actuacions tals com iniciar una campanya de sensibilitzacio adrecada als

professors, departaments i centres; revisar la infrastructura de 1'ensenyament

i completar els serveis de suport a la docencia; crear un servei tecnicopedagogic;

i fomentar les estades de professors a 1'estranger.

Fruit d'aquell estat d'opini6, el Claustre General de la LJAB, amb data 13 de

mare de 1992, va encomanar al vicerector d'afers academics i al vicerector

d'investigaci6 i de professorat la dinamitzacio del proces de discussi6 sobre el

terra i la creaci6 d'una comissi6 especifica. Amb aquest objectiu, es reclacta till

"Document - mare per a la reflexio sobre la instauracio d'un sistema d'avalu-

acio i estimul de la qualitat de la docencia » que fou enviat a tots cls

departaments i facultats.

En el document es proposaven dos nivells d'analisi: l'avaluacio individual
del professor i I'avaluaci6 de la titulaci6. A tall orientatiu s'hi suggeria un
ampli ventall de possibles indicadors interns: 1'informe sobre l'avaluacio
global dels semestres de cadascun dels estudis; l'informe dels tutors i dels

coordinadors de titulaci6; l'analisi de la permanencia del professor; les ava-
luacions per col•legues; els projectes d'innovaci6 docent; les relacions docen-

cia / recerca; i les enquestes als alumnes. Corn a possibles indicadors externs es
proposaven: 1'avaluaci6 per externs (col•legis professionals, etc.); l'avaluacio

per ex-alumnes; 1'anylisi del servei de borsa de treball i de les diverses vies

d'acces a la professo6 (MIR, oposicions, etc.); l'ana]isi de d.ades de preinscripci6

en primera i segona opcio; i d'altres, com mirar indicadors de tercer cicle i de

cursos de postgrau.
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Pel que fa als metodes d'avaluacio, s'hi recomanaven entre d'altres: en-

questes i informes elaborats pels alumnes i redactats pels delegats de classe,

informes de tutors, informes de caps de titulacio i/o de les comissions d'ava-

luaci6 de centre, Jades objectives referides a 1'alumne, a les instal- Iacions, al

nombre de professors i de PAS (personal d'administracio i serveis), enquestes

externes i avaluacions externes. S'estimava convenient involucrar l'ICE en la

confeccio de les enquestes (especialment en el vessant de corn determinar si un

professor es bo o no).

La discussio del "Document Marc ,, en els departamcnts i centres, i dins de

la mateixa comissio, done Iloc a 1'informe "La UAB i la millora de la qualitat

de la docencia : Propostes de mesures at Claustre Generale. En aquest docu-

ment, que va ser aprovat el 2 de maig de 1993, s'hi definien tres nivells

d'avaluaci6: els estudis, els departaments i el professorat, i s'hi argumentava

que I'avaluacio, ja sigui individual o col•lectiva, ha d'afectar els sistemes de

promocio i/o la distribucio de recursos.

En el capitol de I'avaluacio dels estudis es proposaven un seguit de factors

a mesurar com ara l'adequacio dels curriculums, els programes, la innovaci6

docent, els mitjans humans, 1'estructura horaria, I'adequacio dels nivells dels

estudiants i 1'avaluaci6 del conjunt dels estudis. Pel que fa als departaments,

els suggeriments eren molt poc precisos.

Quant a 1'avaluaci6 del professorat, en l'apartat « que s'avalua ,,, no es feia

cap especificaci6 sobre quin havia d'esser l'objectiu de l'avaluaci6 i nomes

horn precisava que ,cal redefinir amb claredat les obligacions docents i

establir mecanismes clars per fer-ne el control i l'avaluacio». Pel que fa al ,corn

s'avalua ,,, es proposava tenir en compte els resultats de les enquestes semestrals

als estudiants, la informacio individualitzada del coordinador de titulaci(i i el

coneixement del grau de compliment de les obligacions minimes de classes i

tutories, que hauria de ser subministrat pets equips responsables dels diferents

centres. Sobre « qui avalua ,,, es proposava, per fer-ho, la Comissio de Profes-

sorat, delegada de Id Junta de Govern.

En un altre apartat del document, s'hi deia que 1'enquesta hauria de tenir

com a objectius: a) coneixer l'opinio dels usuaris de I'ensenyament -no

s'especificava sobre que; b) fer-ne un element de reflexi6, de l'analisi semestral

i anual que el coordinador de la titulacio ha d'elaborar; c) constituir una

membria de la docencia anual des del punt de vista dels usuaris, en que es

disposes de la radiografia de la qualitat de la docencia; i d) donar elements al

professorat per tal de millorar la seva docencia.

Breu, d'una declaracio de bones intencions, en el primer document, es va

passar, en el segon, a la proposta ambiciosa d'un ampli conjunt d'indicadors

de qualitat. La concrecio de tot alto en un tercer document acaba, emperb, en

una proposta <pragmatica,, d'avaluaci6 del professorat, basada en les enques-

tes dels estudiants (per valorar quelcom encara no definit), els informes dels

coordinadors de titulacio, i el grau de compliment o no de les obligacions. Les



SEGONA PONENCIA 171

enquestes als estudiants permetien tranquil•litzar les consciencies de Is univer-

sitaris preocupats per la qualitat de la docencia i es convertien aixi en una peca

clan de l'engranatge politico-burocratico-avaluatiu de la qualitat de l'ense-

nyament.

/l Till un rjrrr' fa first

La primera enquesta : un intent sense continu 'itat. Corn que calia passar a

1'acci6 el riles aviat possible, la forca implacable de I'aparell administratiu es

va posar en marxa. Durant aquell mateix curs, de manera paral•lela a tot el

proces, es procedi a la confecci6 i a I'administraci6 de la primera enquesta

generalitzada d'avaluacid del professorat: l'Enquesta d'Avaluaci6 de la Do-

cencia (EAD). Promoguda per 1'equip rectoral, constava de non items amb

escales de cinc opcions, i va ser realitzada per l'Oficina d'Avaluaci6 i de

Programaci6 Academica (OAPA). Els resultats individuals van ser enviats als

avaluats, i els resultats col•lectius foren Iliurats als directors de departament

i als responsables de titulacions. Just acabat aquest primer intent d'avaluar els

professors mitjancant els estudiants, ja fou objecte de contundents critiques

metodologiques des d'alguns sectors de professionals de l'avaluacid, com ara

la de Garcia Sevilla (1994), i aquesta primera enquesta no va tenir continuitat

el curs segbent probablement a causa del canvi d'equip rcctoral.

La segona enquesta : posada a punt de l'instrument . El 19 de maig de 1994,

amb non equip al rectorat, es crea la Comissid d'Avaluacid i de Control del

Professorat. El 17 de novembre de 1994, la Junta de Govern acorda aprovar la

modificaci6 del proces d'avaluacid de l'actuacid docent mitjancant I'enquesta
als estudiants. En l'informe al Claustre del 13 de desembre de 1994 es comu-
nica que aquest acord es en fase d'implementacid i que l'avaluaci6 del curs
1994-1995 es experimental. Durant aquell curs es procedeix al desenvolupa-
ment d'una nova enquesta anomenada > Avaluaci6 de l'Actuaci6 Docent
Mitjan4ant l'Opinid dell/de les Estudiants>'. El qi estionari constava de tretze
items i diverses dades d'identificaci6 mostral i estructural. Es van administrar
4384 enquestes valides. L'objectiu, com hem rernarcat, durant aquell curs ,no

era avaluar ci professorat sin6 posar a punt els instruments d'avaluaci6-.

Linies generals de politica de professorat . Periode 1995- 1998: Cal mante-
nir les enquestes . El Claustre General de 4 de desembre de 1995 aproV,`1 Lill
document sobre «Linies generals de politica de professorat. Periode
1995-1998 >. En I'apartat 4.3.1 sobre avaluati6 del compliment docent, l'avalua-
cio i l'incentiu de la qualitat de la docencia, es reafirmaven les linies marcades
en el document aprovat pel Claustre el 28 de maig de 1993 i es destacava la
necessitat de ,mantenir el proces d'avaluacid de la docencia mitjancant I'en-
questa als estudiants actualment en vigor,,. Tambe es manifestava: ,Tot i que
hem de mantenir-la, es obvi que I'enquesta es nomes un indicador parcial,
excessivament centrat en I'aspecte individual de la docencia. Cal perfeccionar
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l'avaluacio individual, complementant-la amb altres indicadors; pen, sobre-

tot, cal avancar cap a on dispositiu d'avaluacio de la qualitat dels ense-

nyarnents (aspecte col• lectiu de I'avaluacio de la docencia)» (pp. 21-22).

Aquest dispositiu d'avalu aci6 hauria de ser efectiu, en fase pilot, al Ilarg del

curs 1996-1997.

Malgrat les bones intencions sobre la necessitat d'abordar I'avaluacio de la

qualitat dels ensenyaments des d'un punt de vista mes global, tot sembla

indicar que tot el « bagatge avaluatiu» de que es disposava a la UAB a desembre

de 1995 eren dues enquestes: una ja ,desestimada,,, la realitzada per ]'anterior

equip rectoral, i una de nova, «amb un format senzill i metodologicament

valid"' segons el nou equip rectoral. No hi havia encara evidencia de cap tipus

d'avaluaci6 de la qualitat de les titulacions ni de ]a qualitat dels departaments

(a nivell docent). Pero el mes greu de tot es que en aquell document de politica

de professorat tampoc no quedava definit que es pretenia avaluar amb les

enquestes als estudiants. Per posar-ne just un exemple ben bo d'entendre: no

es el mateix avaluar la qualitat de la docencia, que la qualitat del docent, o que

la satisfacci6 dels usuaris. Tampoc no s'avancava en ]a identificaci6 d'altres

indicadors individuals. Malgrat totes les fortes critiques alienes i les greus

mancances reconegudes, Cl missatge de les autoritats academiques era molt

clar: calia perseverar en I'administracio de les enquestes.

L'enquesta definitiva: a la tercera va la vencuda ? Paral•lelament a l'apro-

vaci6 d'aquest document, Cl dispositiu administratiu continua funcionant de

manera implacable. Comen4a a administrar-se una versi6 ,depurada,, de

I'enquesta ,experimental,, formada per set items sobre les classes de teoria i set

sobre les de practiques. Durant aquell curs es processaren un total de 90.124

(sic!) enquestes, i aquesta mateixa enquesta s'ha continuat administrant du-

rant el curs 1996-97. La rah es molt senzilla: les enquestes unipersonals dels

professors fan forts aquells que en tenen els resultats i els poden utilitzar

amb finalitats politico-administratives.

Un [ion z'ernis pseudocientific pot ser util per donor credibilital ills ach-s p^^liti^ 0

adniinistratins

El desembre de 1995 1'Assemblea de professors de la Unitat Docent de

Basiques (Bellaterra) de la Facultat de Medicina de ]a UAB elabora, per

unanimitat, un escrit de protesta per la forma corn s'havien administrat les

enquestes aquell trimestre i per la manca d'informacio cientifica sobre tot el

proces. En aquell document se sol•licita al vicerector de professorat informaci6

sobre fiabilitat, validesa i normes d'interpretacio de 1'enquesta administrada

durant les darreres setmanes (Unitat Docent de Basiques de la Facultat de

Medicina, UAB, 1995).

El febrer de 1996 es rep ]a resposta del vicerectorat on s'adjunta I'informe

tecnic de construcci6 de 1'enquesta definitiva realitzada durant el curs anterior

(Vicerectorat de professorat, UAB, 1996). L'informe estava elaborat a partir de
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la versi6 experimental de tretze items i node la versid definitiva administrada

durant eI curs 1995-96. En el document es deia, entre altres coses, que ,(el

giiestionari )... s'ha centrat , nomes en l'aspecte del grau de satisfaccio de

l'usuari de la docencia » o que <,les comparacions entre titulacions no tenen

cap sentit > i que ,Ia nostra enquesta no avalua la qualitat de la docencia ni,

tan sols, la qualitat del docent . Per avaluar aquestes dimensions calen molts

mes parametres >>. Tambe s'hi deia que (<l'avaluacio " individualitzada" es

una etapa que cal superar per avancar cap a l'avaluacio de la qualitat de les

titulacions. De moment, pero , es una etapa necessaria encara>>.

Pe] (Iue fa a les lades tecniques, cal remarcar de I'informc del vicerectorat

alguns aspectes metodologics ben preocupants: a) un nombre molt elevat de

respostes en blanc; h) un gran nombre d'individus o d'enquestes que no

quadraven entre les diverses taules; c) una notable absencia d'infonnaci(i

sobre les dades basiques dels responents corn eclat, sexe, grup, convocatoria,

etc.; d) sis de les tretze escales no presentaven cap resposta, entre milenars

d'enquestes!, en l'opci6 5 (central); i e) una bona part de I'informe es dedicava

a justificar la bondat de la mostra emprada, pero s'oblidava d'allo mes

important: l'estudi de la validesa.

Quant a la fiabilitat, nomes es proporcionaven dades referides a la consis-

tcncia interna entre els diversos items, pero no s'informava de cap proces de

verificaci6 de dades, del control de les tendencies de resposta del responent,

de I'avaluaci6 de la >'mala fide>>, ni del nivell d'estabilitat temporal. Referent

a la validesa, es presentava corn a unica evidencia la correlaci6 de cadascun

dell items de I'escala amb l'item 13 de la mateixa escala. Cal remarcar que

aquesta correlacio noes res mes que una altra forma de calcular la consistencia

interna. Qui estigui interessat en aquests aspectes tecnics pot consultar: Unitat

Docent de Basiques de ]a Facultat de Medicina, UAB (1995, 1996) i Vicerectorat

de Professorat, UAB (1996).

La fiabilitat Os una condici(i necessaria pero no suficient per verificar la

validesa d'una mesura. En el cas que ens ocupa, l'evidencia empirica sobre la

fiabilitat era escassa, pero, el que es pitjor, I'evidcncia sobre validesa era

inexistent. Corn ja hem dit molt miss amunt, l'analisi de la validesa d'un

instrument de mesura implica necessariament: a) la definici(i operativa de

I'objecte de mesura, h) la demostraci6 de la seva fiabilitat, c) I'elaboraci(i de

prediccions sobre la seva relaci6 amb altres variables, i ti) la comprovaci6 del

gran de compliment de les prediccions. No podem concloure que on instru-

ment is valid per mesurar un constructe nomes perque els actors hagin tingut

la intenci6 de mesurar-lo en construir-lo, o pel fet d'haver-li posat on norn

determinat: cal demostrar-ho. Podriem afirmar que I'enquesta en questi6

mesura simpatia, si li hagudssim posat el nom <<Enquesta de sinipatia del
professorat>>? Podem afirmar quel'enquesta mesura satisfacci6 de ]'usuari just
perque potser aquesta era la intenci6 que tenien els au tors en construir-la?

Malgrat la baixa qualitat de les dades tecniques facilitades, aquesta respos-

ta del vicerectorat ens va permetre veure per escrit per primera vegada
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1'objectiu de I'enqueeta: avaluar la satisfaccio de 1'usuari. En canvi, en el

giiestionari que es lliurava (i que es continua lliurant) ale alumnes, hi deia

textualment: ^^Pensa que lee apreciacions dels/de lee estudiants constituei-

xen un dels mitjans que permetran articular initiatives adequades d'inter-

vencio per tal de garantir la qualitat de la docencia^^ . F,ns pre^;untem si el

vicerectorat disposava d'altres indicadors, a mes de 1'enquesta i del compli-

ment dell horaris, per avaluar la qualitat de la docencia.

Resumint, 1'informe elaborat pel vicerectorat no sols no demostrava que

1'enquesta foe valida per avaluar I'actuacio docent, sino que tampoc no

demostrava que valores la satisfaccio de 1'usuari. Una vegada mes, s'utilitzava

el nom donat a un instrument de mesura tom a indicador de la seva validesa.

Totes aquestes considerations, i d'altres de mes especifiques i massa tecniques

per als nostres lectors, form recollides en un document intitulat «sobre el

document enviat pel vicerectorat de professorat referent a 1'Avaluacio Docent

feta per 1'Oficina de Suport a la Docencia», i form enviades al vicerector

durant el mes d'abril del 1996 (Unitat Docent do Basiques de la Facultat de

Medicina, UAB, 1996). A bores d'ara, mes d'un any despres, encara no ee n'ha

rebut cap resposta.

^E^ put cunsiderar que 1'enquesta recull amb prow fidelitat 1'csperit del

Document - mare per a la reflexio sobre la instauracio d'un sistema d'ava-

luacio i estimul de la qualitat de la docencia ? Geiem rotundament que no.

Suposant que I'objectiu de lee enquestes hagues estat 1'avaluacio do la satisfac-

cio de I'usuari, no tenim evidencia de la seva validesa, i es dificil veure quina

podria ser la seva traduccio en termes de qualitat de la docencia. Sel;ons el

conjunt de documents consultats, els objectius de les enquestes son ambil;us,

no hi ha evidencia empirica de que es allo que mesuren, i no se sap quina

utilitzacio se'n pods fer en el futur. Malgrat aixo, les enquestes, amstru^ides

a partir de criteris politico-administratius que pot tenon a veure amb la

ciencia, es continuen utilitrant tom un procediment «cientificament correcte»

per a 1'avaluacio del professorat. I'aradoxalment, amb data 7-1 1-96, 1'ICE de la

UAB ens manifesta que en el moment actual no sembla oportu obrir un debat

sobre 1'avaluacio del professorat universitari.

3.3. L'avaluacib dell metKes d'hospital

L'avaluacio del metge d'hospital to una bran transcendencia ja que suvint

comporta I'acceptacio o no tom a treballador sanitari. Tambc es un terra dificil

i complex i nosaltres no tenim cap formula magica perque 1'avaluacio si^;ui

perfecta. Shan d'avaluar no solament lee habilitats i els coneixements medics

sino tambe, d'alguna manes, la seva personalitat i Ies sever capacitate de

relacio amb altres col•lectius de treball, i lee de comunicacio i de trade amb els

malalts i els familiars. En definitiva se 1'haura de jutjar, en certa manes, tom

a professional i tom a persona, la qual Cosa, naturalment, es plena de difi-

cultats.
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Aqui no podem entrar en les particularitats de ]'avaluaci6 ni segons la

categoria del metge, des d'un cap de departarnent a un adjunt, ni segons

1'especialitat, malgrat que el nivell de les diferents qualitats exigides tenen una

importancia diferent segons la categoria i i'especialitat a avaluar. Tambe s'ha

de tenir on compte el tipus i Les particularitats de 1'hospital.

Si be tots els metges hospitalaris han de tenir aptituds desenvolupades per

a l'assistencia, la docencia i la recerca i, probablement, tots o quasi tots els

metges d'hospital les han d'exercir en aquest ordre, no es aplicable el mateix

harem on tots els tipus d'hospital. L'unic que podem pretendre for aqui es

rernarcar globalment les qualitats que, en opini6 nostra, ha de tenir el rnetge

d'hospital, deixant per a altres aportacions una concrecio mes detallada

segons les particularitats esmentades.

Abans de tot, empero, voldriem manifestar la nostra discrepancia de cone,

no infreg6entment en alguns dels nostres hospitals, es porta a terme I'avalua-

cio dels metges hospitalaris. No is rar que el proces vagi de la manera segiient:

on primer ]loc, es publicat el perfil d'una placa determinada de metge hos-

pitalari amb les condicions essencials laborals i econ6miques; i on segon lloc,

les sol•Iicituds son examinades per un o diversos comite^ de ]'hospital pero

finalment qui realment avalua i escull el metge es el cap de servei correspo-

nent o , quan es tracta d'avaluar metges per a alts carrecs , son el gerent i el

director medic i altres carrecs politics de 1'hospital qui ho fan. Croiern que cn

tot aquest proces sovint manca: a) una major publicitat de la convocatoria; b)

una explicaci(i mes aprofundida de l'hospital i de la placa convocada; c) certes

conditions, per ara no exigides on general, pero si desitjables, corn la dedicaci6

exclusiva, per exemple; d) les incompatibilitats amb altres carrecs, ocupacions
o horaris; i e) hi manca sobretot professionalitat i democratitzacio per designar
els membres del tribunal avaluador definitiu, que sovint queda en mans, una

vegada mes, dels qui detenen el poder.

Aixi hem arribat fins i tot a la paradoxa que en el nostre pais no sigui estrany

trobar professionals que una part del dia treballen a ]'hospital, sovint amb

mitjans tecnics costossisims, i que dediquen la resta de la jornada a fer-li ]a

competencia des d'un altre centre. Soria dificil defensar, en les actuals cir-
cumstancies, que el metge d'hospital no tingui dret a 1'exercici privat de la
medicina, sobretot d'algunes especialitats, pero s'hauria d'evitar el problema
actual que comporta el que alguns metges hospitalaris tinguin el sou principal
interes professional fora de ]'hospital. Es veritat que ]a nostra professi6 de
metge, i sobretot als hospitals, to actualment poc prestigi i esta mal pagada en
relaci6 a d'altres professions del mateix hospital (politics, gerents, economis-

tes, etc.), pero aixb no ha de permetre perpetuar una vegada mes el cercle
vicios; s'han de cercar altres solucions, com han fet altres pafsos propers a]
nostre. Tambe es veritat que algunes places d'hospital estan interferides per
convenis, reglaments i vincles amb altres institucions. Cal expurgar el mes

aviat possible els carrecs de ]'hospital de totes les carregues obsoletes o inutils,
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pero les limitacions que actualment estan vigents no es poden aplicar o deixar

de fer-ho segons les conveniencies dels avaluadors.

Alguns dels defectes esmentats es podrien solucionar si el tribunal avaluador

estigues format, amb l'ajut dels tecnics necessaris, per un bon nombre de

professionals de 1'especialitat de 1'hospital corresponent i de procedents

d'altres centres, per tal d'evitar una endogamia injusta. Aquest tribunal que ha

de disposar de recursos, i sobretot de temps suficient, ha d'avaluar en primer

Iloc els coneixements medics corresponents: la consideracio de la trajectoria

professional de 1'aspirant es un bon mitja per a una avaluacio correcta; les

referencies o informes de tercers s'han d'usar amb la precauci6 deguda peri

sovint son imprescindibles si volem coneixer alguns aspectes com, per exem-

ple, 1'entusiasme i la capacitat per a la docencia. S'ha d'evitar la tendencia

actual de jutjar quasi exclusivament els merits del metge hospitalari pels

articles i llibres publicats o pel seu impacte, encara que sigui l'aspecte mes

facilment quantificable de 1'avaluaci6.

Sovint les capacitate assistencials i docents no tenen relacio directa amb les

publicacions i no totes aquestes tenen el mateix valor. Per descomptat que cal

avaluar el nombre de publicacions, pero sobretot cal avaluar la valua personal

i la seva adequacio amb el tipus d'hospital i el hoc sol•licitat. Altres aspectes

no estrictament medics que creiem que cal tenir en compte, perque faciliten la

labor medica, son el nivell de coneixement tant d'informetica com d'idiomes

estrangers i el grau de facilitat de contacte amb centres medics de prestigi.

Sempre s'ha de tenir en compte si el sol•licitant ha fet la residencia correspo-

nent, ja que actualment la considerem on factor si no imprescindible, si molt

important. Si I'aspirant I'ha acabada recentment, ates que no existeix avalua-

cio de 1'especialitat en finalitzar el periode de MIR no hi ha d'haver inconve-

nient en fer-la en el moment de l'admissio a un hospital.

Poques vegades es necessari avaluar un professional de la medicina en

aspectes purament cognitius: aptituds intel•lectives, memoria, velocitat per-

ceptiva, etc. Si calgues fer-ho, experts en aquesta materia poden ajudar en

l'avaluaci6, com ho fan sovint en la d'altres professionals de tots els nivells.

Hem de remarcar, empero, que en els metges d'hospital cal sempre avaluar, i

en certa manera jutjar, la seva personalitat. No son suficients els coneixements

medics per esser un bon metge d'hospital, i per aixo tambe es necessari

mesurar tot un seguit d'altres capacitate: per treballar en equip; per explicar,

complaure, respectar i compadir els pacients; per relacionar-se amb els corn-

panys i amb d'altres persones que treballaran amb ell; per manar, per obeir; cal

avaluar si es professionalment entusiasta o ensopit, tranquil o ansios, si es

irnaginatiu, si es racista o classista, si es egocentric o generos, si es constant i

equilibrat, etc.

Totes aquestes caracteristiques influiran sobre el seu rendiment i sobre el

dels sous companys i el del personal que amb ell treballaran. Per molt dificil

que pugui semblar avaluar totes aquestes qualitats humanes, i mes encara
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predir com evolucionaran, es fonamental tenir-les en compte. Aixo es pot

aconseguir tent una o diverses entrevistes, o avaluant tecnicament la per-

sonalitat mitjancant proves psicologiques, o simplement tent el contracts

definitiu despres d'un periode de prova. Tots aquests procediments son

instruments que poden ajudar que la gran majoria de metges d'hospital

admesos siguin medicament formats i humanament madurs i que el seu

objectiu professional coincideixi amb la labor assistencial, docent i de recerca

projectades pel seu centre.

3.4. L'avaluaci6 de la practica medica

A les darreries del segle xx ningu no dubta que ]a Medicina, amb majuscula

i sense adjectius, es una ciencia i, com a tal, basada en l'observaci6 de

fenomens, naturals o artificials, per tal de descobrir mitjancant 1'experimenta-

ci6 les lleis que els regulen. Fins aqui, la definici6 pot servir per a qualsevol

branca de coneixements sistematitzats, pero en tractar-se d'una ciencia amb

un vessant aplicat, el seu cos de coneixements inclou tambe el coneixement

dels mitjans de prevenir i guarir les malalties aixi com tambe la tecnica

d'aplicar-los.

Tal i com ja hem remarcat molt mss arnunt, a les pressuposicions cientifi-

ques, a partir de l'objectivitat, en ciencia, hom elabora teories o explicacions,

teories que son refusades o acceptades per la comunitat de cientifics, no per Ies
caracteristiques personals o de poder de qui les propugna, sing per les proves
empiriques i objectives que avalen cada teoria. I no esta de mss recordar clue
l'objectivitat cientifica to la seva maxima expressid en la mesura cientifica.
Tanmateix, el poder, politic o social, interfereix activarrient molt soviet Ies
mesures o avaluacions cientifiques, constituint allo clue hem anomenat

pseudoavaluaci6. N'hem exposat tres casos ben clars: I'avaluaci6 dels estudi-
ants, la dels professors i la dels metges d'hospital.

Per tot I'anterior, volem cloure la nostra aportaci6 a la polititzaci6 de

l'avaluaci6 amb 1'efecte contrari, amb la interferencia del poder per omissid,

es a dir, amb 1'eixordador silenci de les nostres autoritats pel que fa a les

anomenades <medicines alternatives,,, encara que 1'expressi6 «practiques
alternatives,, reflecteixi millor alto que representen. Dins d'aquest terme s'hi
poden trobar diversos tipus de practiques de signs molt diferent. Bannerman
i cols. (1983) Ies recolliren en un estudi de TOMS sobre aspectes de ]a medicina
tradicional. Tot i tractar-se de practiques molt variables, el clue si tenen en
coma es no estar basades en cap tipus d'hipotesi contrastada d'acord amb el
metode cientific; es a dir, corresponen de ple a a116 que Bunge (1969) defini com
a pseudociencies: "cos de creences i de practiques que llurs conreadors
desitgen, de manera ingenua o maliciosa, donar com a ciencia encara que no
comparteix amb aquesta ni el plantejament, ni les tecniques ni el cos de
coneixements>>.
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Es cert que hi ha un cert sector de la poblacio que acudeix de manera

ocasional, o fins i tot regular, a aquells que utilitzen algunes d'aquestes

practiques alternatives,,. Aquest es un fet que, per ell mateix, no es criticable

des de la perspectiva que defensem, ja que pertany a l'esfera personal, de la

mateixa manera que les idees politiques o religioses del subjecte. Malgrat

1'anterior, la decisio d'acudir-hi pot esser influ'ida en una gran part pel

coneixement de quina es la consideracio que, d'aquest tipus de practiques,

tenen aquelles persones, entitats o organismes, relacionats amb la supervisio

de la practica medica, o en altres paraules, com son considerades aquestes

practiques en esser avaluades pels organismes o institucions competents.

Es precisament per la importancia que, envers la societat, to la opinio

d'aquestes institucions que darrerament hom ha pogut assistir amb perplexi-

tat a una serie de fets i declarations sobre aquestes «practiques alternatives>,

sense que, per altra part, hagin estat explicitades ni la metodica ni els resultats

que s'han derivat del treball que, com es de suposar, s'haura dut a terme abans

d'adoptar decisions com ara la impartici6 d'alguns cursos de postgrau sobre

homeopatia o medicina naturista dins d'aiguna de les nostres universitats, o

be la declaraci6 d'algun col•legi professional envers la intenci6 de dollar

reconeixement oficial a tres tipus de practiques alternatives: I'acupuntura,

l'homeopatia i la medicina naturista. Davant d'aquestes decisions, es de

suposar que aquestes institucions no tindran cap inconvenient a enviar els

sous representants a col-laborar en actes com ara la >'Fira internacional Magic

de ciencies ocultes i medicines alternatives» que enguany ha celebrat la seva

vuitena edici6 a Barcelona.

Darrera aquest fet s'hi troba, com a rerefons, la questio de qui ha d'avaluar

aquest tipus de practiques i, sobretot, que es el que s'ha d'avaluar.

La societat posa en mans de diverses institucions i entitats el control i la

supervisi6 dels coneixements, de l'habilitat i de la correcta practica profes-

sional. En el nostre pals, la certificacio que hom ha adquirit els coneixements

i les habilitats suficients per garantir una activitat professional medica co-

rrespon a les universitats, que abans de donar el titol, reben les notifications

d'aptitud de les facultats en el cas del titol de Ilicenciat, o de les institucions

sanitaries en que hom pot cursar 1'especialitzaci6, per aquest darrer titol.

La supervisio d'una correcta practica professional, correspon actualment

als col-legis professionals, encara que cada cop mes es parla d'introduir criteris

per permetre la recertificacio dels coneixements i de les habilitats que perme-

teren en el seu moment l'obtencio del titol, tal i com hom pot comprovar en

altres apartats dins d'aquesta mateixa segona ponencia. El control de 1'activi-

tat professional, que habitualment es fa ,a posteriori,,, es a dir, despres d'una

determinada actuacio, es realitza mitjancant cis informes de diverses comis-

sions i la consulta a diversos professionals o, millor encara, a les societats

cientifiques corresponents.

Per tant, es evident que les diverses institucions docents i professionals

tenon els seus mecanismes d'avaluacio que, pel fet de tractar-se d'avaluacions
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sobre temes cientifics, hom hauria de suposar que es basen en el metode

cientific i, per tant basades en el contrast de les hipbtesi mitjancant proves

empiriques i objectives. Aix6 no obstant, en aquest cas, horn tt la percepcio que

I'avaluacio que algunes institucions haurien d'haver fet pel que fa al con-

tingut, metodologia i resultats de les ,practiques alternatives,, o be 6s inexis-

tent o be Cs absolutarnent deficient ja que, tal i com Telleria i cols. (1996)

assenyalen, les pseudociencies no presenten cap prova de les seves teories,

mecanismes o hipbtesis explicatives. Es cert que s'han publicat diverses

metaanalisis sobre algunes d'aquestes practiques pert tambC es cert que els

autors que les realitzaren reconeixien que les proves no son suficients per

establir conclusions definitives a causa de ]a baixa qualitat metodolbgica dels
assaigs.

Aquest Cs un exemple de com una avaluaci6 inexistent o deficient realitza-
da de manera inconscient o no, pot modificar ]a conducta dels subjectes
susceptibles d'utilitzar-la com a referencia en el moment d'escollir una deter-
minada opcio per a la cura de la seva salut. De fet, cal remarcar que una forma
de realitzar una pseudoavaluacio es precisament la de no avaluar.

Les consequencies d'escollir una opcio terapeutica no son pas innocues ja
que, d'una Banda, s'han descrit alteracions jatrogeniques per manipulacions

o administracions de substancies com a part d'un proces de «practica alterna-
tiva>', i de I'altra -i aixb Cs mes important- si un malalt afecte d'un proces
pato]bgic greu no rep un tractament cientificament contrastat des del comen-
4ament, o bC l'abandona per anar a cercar una ,soluci(i alternativa'>, quan
davant de la previsible falta de resposta, retorni at tractarnent cientific haura
perdut un temps essencial per a la bona marxa del seu proces, perdua de temps
que pot arribar a ser fatal en el cas de determinades entitats patolbgiques.

Per evitar aquests greus efectes nomes cal que les persones o institucions a

qui pertany el control i la supervisio de la practica medica compleixin la seva

missio avaluant tot tipus de practiques mediques -pretenguin Csser cientifi-

clues o no- i donant-ne publicitat per tal que tothom tingui elements de judici

per tal de prendre una decisio basada en la realitat i no en un sentiment de

magia, de misteri o en el parany de « Cs efectiu, pert ]a ciencia actual no ho pot

explicar...'> Un cop informat, evidentment, tothom Cs lliure d'escollir l'opci6

que mes li convingui, pert cal tenir present que sense tota la informacio ningu

no pot escolljr amb Ilibertat.

Per tart, des d'aci proposem que, dins del mare del Quinze Congres de
Metges i Biblegs de Llengua Catalana, hom faci una declaracio' sobre 1'estat del

I 'Assemblea General del Quinze Congres de Metges i de Biolegs de Llengua Catalana,

rrcollint aquest suggeriment, aprova pronunciar-,e cLirament i de manera public.> ,obre iyuea

tem.>, encarregant la redacciu de la declaraciu a Ie, entitat, convu.ants del Con,;rc,, entitat, que

debateren la dec laraciu,eguent que se'Is propo ,a: „Les autoritats cientifico-sanitaries advertei-

xen que les anornenades " practiques mediques alternatives " no compleixen cis estandards

cientifics de rigor i d'eficacia , i que el seu us pot endarrerir l'aplicacio de tractaments eficacos,

perjudicant aixi seriosament la recuperacio de la salut."
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coneixement de les anomenades ,practiques alternatives,,, a la llum del

metode cientific, i seguint les directrius de diversos estudis sobre les ,practi-

ques alternatives>>, i demanem que prenguem consciencia que l'unica alterna-

tiva a la medicina no es sing una medicina millor.

No voldriem acabar aquesta part, dedicada a ]'avaluacio de ]a practica

medica, sense descriure un cas que pot esser demostratiu d'una

pseudoavaluacio realitzada sobre un tipus de «practica alternative,,. La co-

missio de cultura d'una facultat de medicina d'una universitat catalana va

organitzar un acte sobre I'hipnosi, amb assistencia d'un autoanornenat "ex-

pert,,. Els organitzadors comptaven amb el suport de certs professors que

pensaven que potser si que hi ha fenomens que la ciencia no pot estudiar. En

el decurs de l'acte, « I'expert>, va oferir una demostracio practica de les seves

habilitats utilitzant un estudiant voluntari, a qui va sotmetre a un proces

d'hipnosi. El resultat va ser forca espectacular, ja que el subjecte «hipnotitzat»

recollia amb gran entusiasme trossos de paper que 1'<'expert,, llencava a terra

fent-li creure que eren bitllets de 5000 pessetes. Posteriorment, el mateix

subjecte va ser induit a creure que, dins de Paula, tothom estava despullat,

amb gran enrenou dels alumnes presents, especialment de les alumnes, que

eren fitades a fons per ]'«hipnotitzat), deleros de visions anatbmiques directes.

Un cop acabat l'espectacle, el subjecte, que declare no recordar res, fou sotmes

a una exploracio electroencefalografica pels professors ,oberts,) a nous feno-

mens, tots ells membres del Departament de Fisiologia de la facultat, sense que

es detectes cap canvi en el seu funcionalisme cerebral. a dir, que hom va

intentar realitzar una avaluacio del proces a que havia estat sotmes l'estudiant.

Aquesta avaluacio <<a posteriori,, es va revelar corn a pseudoavaluacio, ja que

]'experiment,,, per anomenar-lo d'alguna manera, estava viciat de principi,

com alguns descobriren posteriorment, ja que es demostra que 1'estudiant-

voluntari estava conxorxat, des de bell comencament, amb I'hipnotitzador, i la

realitat era que havia simulat un estat hipnbtic.

D'aqui es pot extreure la consequencia que en avaluar qualsevol tipus de

proces o fenomen, cal realitzar una avaluacio completa, de principi a final, i

valorant totes les variables. Si no es aixi, horn pot quedar ben retratat.

Cf OI'.Ni)A

Corn hem vist al llarg d'aquest estudi de casos, el poder interfereix clara-

ment ]'avaluacio del rendiment tant dels estudiants universitaris com la dels

seus professors, obstaculitza ]a seleccio dels millors metges per a les feines

hospitalaries i, per contra, s'inhibeix quan es tracta de qualificar cientifica-

ment certes preteses terapeutiques. El remei per a aquests <<trastorns» avaluatius

es el rebuig a qualsevol idea que justifiqui, falsament, una metodologia per a

les ciencies dites <humanes,) diferent i enfrontada a la de les ciencies "natu-

rals,, i, en consequencia, l'assumpcio decidida que les mesures psicologiques
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o socials son metodologicament iguals que qualsevol altre tipus de mesures

d'un fenomen fisic. El lector interessat trobara a la bibliografia segiient bases

mcs que suficients per a aconseguir aquest objectiu.
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