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Com a professora de la Facultat de Biologia de la Uni^^ersitat de Barcelona, implicada drs

de fa molts anus en el dissem^ curricular de fensenvament de la llicenciatura do Biologia i

implicada tambe en di^^erses rrfurmes, ^^ull destacar cl seguent: factual I'la d'[studis,

implanlat cl 1992, consta de dos ciclrs de dos ant's de durada cadascun dells, per be yuc la

majoria dcls estudiants acaben la rarrera en tint o sis ant's. S6n necessaris un total 32(1

credits, entre teorics i practics, i hi ha materies troncals, optatives i de ]liure cleccici. Cal

subratllar yue foptati^^itat es generusa, de 30 a ^10 credits, segons la Branca cscollida en el

segon title i ^^ escollir entre 28 materies. Amb ayuest plc d'estudis, s'ha guam^at optativitat

i credits de practiyues.

A l'igual yue s'esdeve a la Universitat Autunoma de Barcelona, la yuantitat de materic^ ^^ la

nostra unieersitat es tint tondensada yue els estudiants dificilmtnit poden assimilar la

infurmacici rebuda, tot i yuc, amb molt bon criteri, la majoria allargui la carrera un anti. Es

realment pcn^is i, per molt yue el professorat intenti espurgar al maxim, en Hombre de

amcixements i Ilur complcxitat no poden obviar-se.

Superat cl primer title, cs pot escollir entre tres options o branyues: Biologia d'organismes

i sistemes, Biologia sanitaria i Biologia agroalimentaria i biotecnologia. Tambe existeix la

possibilitat d'escollir un itinerari Iliure amb I'assesorament d'un professor.

Els problcmcs mes greus s6n:

a) La massificacici, aicara que ha disminuit considerablement ayuests darrers am^s. La

liranr^ nuns escollida es la biologic sanitaria, amb uns 300 estudiants.

b) La yuatrimcstralitat de les materies.

c) La manta de temps per a poder assimilar tota la informaci6 subministrada.

d) La normativa de permanencia a la facultat, fur^a Jura i complexa, que angoixa els

estudiants i les sever fanulies.
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Per altra Banda , tambe hi ha una serie de factors negatius a tenir present:

a) La manca generalitzada de coneixements basics de moltes materies.

b) La manca generalitzada de l'habit de la lectura.

c) La manca generalitzada de saber raonar.

d) La poca participaci6 dels estudiants a la classe , en part per causa de I'elevat nombre

d'alumnes per aula (de 60 a 80). Costa molt establir un dialeg.

e) La durada estimada de la Ilicenciatura : quatre anus.

Com a factor positiu, cal indicar que des de 1998 s'ha creat la figura del tutor, per be que

cada professor que tutoritza to assignats quaranta estudiants (!). Destaquem-ne el fet que

actualment es disposa de una amplia bibliografia per a preparar les diferents materies,

bibliografia que es en castella, angles i fins i tot en catala. Justament per aquest fetes encara

mes lamentable que els estudiants no tinguin tendencia a consultar llibres i es limitin

unicament als apunts de classe.

Dit aixO, vull afegir que dubto que l'anomenat Pla de Bolonya, el dia que s'implanti, millori

gaire la situacio academica de la nostra facultat, per be que m'agradaria equivocar-me.
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PLA D'ESTUDIS DE LA LLICENCIATURA DE
BIOLOGIA A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

JORDI PEREZ

I)egaa, Facultat de Ciencies de la Salut i de la Vida, Universitat Ponipeu Fabra

1)3

Els estudis que es duen a terme a la Facultat de Ciencies de la Salut i de la Vida de la

Universitat Pompeu Fabra (UPF) tenen un caire clarament especific; es tracta duns estudis

de biologia humana que tenen una versant biosanitaria, motiu pel qual es cursen assignatures

de caire medic, cone poden ser anatomia, histologia, fisiologia, fisiologia patologica o

inununologia.

Els estudis de biologia de la UPF tenen unes caracteristiques diferencials molt Glares en

referencia a l'orientacio, a la durada i a l'organitzacio dell seus estudis. La carrera consta

de 360 credits i esta distribuida en cinc anys academics, fet que permet una bona distribucio

d'aquests credits. Tots els credits son obligatoris excepte els de l'ultim curs, que es

eminentment practic. La practica adquirida durant I'ultim any de llicenciatura, en que

I'estudiant realitzara una activitat professional real, repercutira positivament en la seva

insercio laboral posterior. Finalment, tambe hi ha 30 credits mes que son de Iliure eleccio i
s'han de cursar al llarg de la Ilicenciatura.

En el cinque curs s'ha de triar una de les branques existents, que son les segiients, i que

donen Iloc a les consegiients sortides professionals:

• Laboratoris farmacologics i biotecnologics , per a treballar en la industria farmaceutica

• Analisis clfniques , per a treballar en laboratoris hospitalaris

• Recerca biomedica , per a dedicar-se a la recerca en centres especialitzats corn ara els

del CSIC, l'IMIM, la mateixa Universitat UPF o d'altres.

Aquesta llicenciatura es una carrera nova, que ha permes distribuir els alumnes en classes

d'unicament seixanta alumnes, i de realitzar les practiques en grups molt redu'its, d'unes

vint persones, fet que permet un millor aprofitament de l'ensenyanca i un alt grau
d'individualitat i atencio personalitzada de l'alumnat. Els examens no es distribueixen en

quatrimestres sing en trimestres, per tal de repartir els temaris i permetre a I'estudiant la
realitzacio d'una feina mes constat i un millor aprenentatge.
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La Facultat de Ciencies de la Salut i de la Vida, centre responsable dels estudis de biologic, ha

fet una important aposta per la maxima yuclitat docenten el seu projecte educatiu juntament

amh rl fonu^nt del brnestar dels estudiants. Per assolir ayuestes furs, tots e(s processor

docents dels estudis de hiologia trnen una planificaci6, coorainacio i avaluacib unificades,

^^ue dirigcix un organisme tecnic educatiu treat de forma eapressa. Els estudis de biologic es

desenvoluprn seguint les estrategies i mehuiologies educatives mes dinamiyues i amb mes

exit, i rs caracteritzen per:

• L.a importancia concedida a I'cprenentatge d'habilitats practiyues i no Homes al do

roneixements tei^rics.

• L'increment d'cprenentctges actius, on I'estudicnt es trobi mes implicat, en detriment

drls puramrnt passius.

• FI foment d'habits de treball i d'estudi per a tota la villa, reservcnt-hi cl temps necessari

dins de la programaci6 docent.

• L'n rnsenyament tutoritzct, on calla eshadiant tingui un professor orirntador al Ilarg dr

t^rta la carrera per tal d'afavorir el seu progres academic.

• L'us de les naves tetnologies, especialmrnt la infornr^ticc, en els processor educatius,

tent servir el Campus Global de farina habitual en totes les assignatures del curriculum.

• l'n sistemc d'avaluacici del rendiment academic unificat, fiable, valid i objrttiu, on els

r^tudiants trnrn la maxima informacici possible per tal de controlar el resultat de la

x^vc avaluaci^i.

• Unrs relations cordials entry tots els membres de la comunitat uni^^rrsitaria -rstudiants,

professors, i treballadors de I'administracib i scrveis-, qur fonuntin el benestar.
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PLA D'ESTUDIS DE LA LLICENCIATURA DE
BIOLOGIA A LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE

BARCELONA

WAVIER RETANA

Gourd inador de Biologia, Universi tat Autinum) a de Barcelona.

La Ilicenciatura de Biologia a la Universitat Autimoma de Barcelona consta de 300 credits,

que es distribueixen segons s'indica a la taula 1. El primer curs de la Ilicenciatura consta de

quatre assignatures anuals i de quatre assignatures semestrals, dues a calla semestre. En el

segon curs del primer cicle, s'imparteixen tres assignatures annals i tres de semestrals, dues

en el primer semestre i una en el segon.

FM'I :A I. DisI RIIIUCIO 1)1 CRI 1)11;5 A IA II.ICENCIATURA nl BIoLOGIA 1)E I A UAB

Credits I'rimer cic le Hegon Cit. IL'

Troncals i obligatoris 129 51

Optatius - 90

I l i u res - 30

Total 129 171

Ie'tal

180

9O

30

300

El primer cicle es comu per a tots els estudiants, mentre que en el segon cicle l'alumne pot optar entre

dues branques: Organismes i sistemes i Biologia fonamental (taula 2). Dins de calla branca, hi ha

diferents e'tipecialitats que es confommaran en funci6 de lee assignatures optative s que cursi I'alunine.

Cadascuna de les branques consta de sis assignatures obligatories. Per tal d'aconseguir una

de Ies especialitats, I'alumne ha de cursar un minim de 66 credits optatius corresponents a

I'especialitat desitjada.

U \i 1 \ 2. BR \N QUES I ESPECIALITATS

Branc,I Especialitat

Organisnie' i Sistemes

Biologia Fonamental

Biologia animal

Biologia vegetal i ecologia

Biologia sanitaria

Genetica i hiologia cellular

Microbiologia
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A mes, els alunuies han de cursar 30 credits de Iliure eleccio per tal d'obtenir el htol. Uins

d'aquest opus de credits, s'ofereix la possibilitat de cursar una assignatura anomedada

Prac ti^f^ie5 eri rr^ipn^ses o institucion^ f^iihli^^ue^, que to cam a objectiu permetre els estudiants

apropar-seal coon laboral i aconsef;uir una certa experiencia. La durada estimada del segon

cicle es de dos anus.

"Totes lee assignatures de la Ilicenciatura es companen d'una part de credits teurics i una
altra part de credits practice. Durant el primer cirle, hi ha grups al coati i a la tarda: yuatre

grups a primer curs, dos de coati i dos de tarda, i tree a segon curs, dos al coati i un a la

tarda. Els grups del coati reben lee classes to<^riyues al coati i realitzen lee practiyues a la

tarda, i els de tarda ho tan ^ la inversa. En el segos cicle, totes lee classes tei^riyues
s'imparteixen en horari de coati i lee practiyues en horari de tarda.

Carla any comencen els estudis de biologic aproximadament 2HU noun estudiants, a part
dell repetidors, en total uns 400-450 estudiants. Un dels principals prohlemes de la
Ilicenciatura de Biologic de la Universitat AutBnoma dr Barcelona es la massificacio de lee
classes. A Ire classes de lee assignatures obligatories hi ha inevitablement un elevat nrnnbre

d'alumnes. Alhora, la variabilitat en el nombre de matriculate en assignatures optatives es
imprevisible en molts casos, fet yue difirulta tant la tasca de preparar I'assignatura cam la
d'impartir-la.

Un altre terra sabre el yual s'imposa la ref7exio es I'elevada densitat de coneixements yue

es doses ale alumnes i 1'escas temps de que disposes per assimilar-lns. Les assignatures

amsten d'extensos temaris yue han de ser impartits i assimilate, en la majoria dell casos, en

tan cols yuatre mesas. Al mateix temps, els estudiants han de realitrar lee practiyues

corresponents a calla assignatura, fet que implica yue I'horari de classes abash des de pri-

mes horn del coati fins a mitja tarda. Aixi, el temps que els alumnes pollen dedicar a I'estudi

es molt redu^it, sobretot Yuan es considera la yuantitat de amtiguts que han de treballar i
estudiar.
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L'ENSENYAMENT DE LA BIOLOGIA ALS
INSTITUTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

MONTSERRAT VALLMITJANA

Catedratica de ]'I F'S I'arc de I'Escorxador, Barcelona

A vegades, els meus amics professors d'universitat em diuen, queixant-se, que com mes va, mes

trial preparats els arriben els alumnes. El problema es complex, i crec que pot ser estudiat des de

diverses vessants, pert jo penso que una part important de la degradaci6 de l'ensenvament en

general i per tant tambe de la biologia, es causada per I'actual llei d'ensenvament sec undari

obligatori, la LOGSE.

M'agradaria cenvir-me a fets. En primer Iloc, ens trobem amb una gran disminuci6 dels

,111y1, de batxillerat. Vejam algunes comparacions:

• [I batxillerat que vam fer alguns de nosaltres constava de sis anus mes el curs preuni-

vcrsitari, es a dir, set ant's en total. Els alumnes el comen4aven amb 10 o 11 anvs i l'aca-

baven amb 17. 1 li havia quatre anvs comuns i despres es decantaven per ciencies o Iletres.

• Fl batxillerat que lieu fet molts del que esteu aquf, i que es va iniciar en la decada de 1970,

d urava quatre anus. Els alumni's comen4aven als 14 anus, una vegada acabada I'EGB (educaci6

general basica) i consistia en tres anvs i el COU (curs d'orientaci(i universitaria). Aquest

batxillerat va anomenar-se BUi' (batxillerat unificat polivalent). Hi havia dos anvs comuns, el

tercer era de ciencies o Iletres i s'havia d'escollir per acabar entre un dels quatre tipus de COU

possibles. Hi havia dos tipus molt diferents de centres d'ensenvament SeCI-Inclari; per 1.111a

part, els instituts de batxillerat, i per I'altra, els centres de formacio professional.

• EI hatxillerat actual (onsta nomes de dos anvs: o sigui, passem de 7 a 4 i despres a 2 anvs.

Ara be, els alumnes abans del batxillerat estudien el que es diu I'ensenvament secundari

obligatori (I'E:SO), uns estudis que ara es fan tambe a l'institut. Son 4 anys d'ESO. Horn

podria dir, per tint, que de fet s'estan t, anvs estudiant a I'institut, i que ve a ser el mateix que

abans, o que Si fa no fa es sempre cl rnateix. Pero no es aixi.

En realitat, les hores dedicades a biologia i geologia (com tambe a fisica i quimica) han

disminuit. L'ensenvament ja no es fa per anvs o cursor sing per credits. A PESO hi ha quatre

credits coniuns de biologia i geologia, de tres hores setmanals per alumne, es a dir, mes o

menys quatre trimestres. Suposem, per exemple, que on col-loquem dos at primer curs i dos
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a tercer -cada centre d'ensenvament fa el que vol. En realitat, son dues bores setmanals

durant tot un curs, es a dir quatre bores a tot PESO: dues bores a la setmana durant dos anus.
Aixb mateix passa amb altres assignatures. Una opcic) imposada per molts institute i que

s'esta estenent, es agafar un credit variable i convertir-lo en el que es diu ,credit variable

obligatori», i per tant disposar d'un terser trimestre per poder impartir la disciplina i aixi
passar a 3+3 bores de ciencies naturals a PESO, es a dir nomes tres bores a la sehnana durant

dos anus, en el millor dels casos.

Passem a la qualitat possible, i segueixo referint-me a fets: a I'ESO, els estudiants, o ores ben

dit el jovent (molts no estudien), estan tots harrejats: els que volen estudiar, els que podrien

estudiar, els que es veuen obligats a estar alla, els que no tenen les capacitate minimes, els
que no concixen I'idioma. Es el que es diu la diversitat.

L'ensenvament obligatori unic fins al setze anus, tots junts i tots iguals, que podia semblar
aparentment progressista, no ho es, ans al contrari, el que esta tent es destruir I'ensenvament
public. En alguns centres es molt dificil, sing impossible, el fer classes entenedores i
interessants i practiques al laboratori, tenint en compte que alguns alumnes no saben Ilegir

i altres es dediquen a boicotejar directament la classe.

El que ha passat es que els institute, segons el barri on estiguin situate, es converteixen en
centres de primera, segona o tercera categoria amb els bons o orals resultats escolars

corresponents i la possibilitat d'aprovar o suspendre la selectivitat i accedir a alguna carre-

ra universitari a.

L'alumnat que durant els darrers ant's tenia la possibilitat d'anar a la universitat, Cl de

classe mitja o baixa, que anava a l'institut, I'esta desertant per entrar a les escoles concertades,

en Ies goals Os habitual negar la placa als alumnes oral preparats i expulsar els alumnes
grollers i maleducats. Aquestes escoles no son gaire cares perquO es financen en gran part

amb diners publics, i la consegiiencia es que I'ensenyament public, que acull tothom, es
degrada. Precisament Os a I'ensenvament public on professors de biologia (o d'altres

matcries) molt ben preparats, i amb una professionalitat demostrada, es veuen abocats,
segons el barri, a fer de professors d'escola bressol.

Un altre element que cal destacar es el fet que a PESO (que ja he esmentat que Jura fins als
setze anus) noes dOna importancia als continguts ni a la mem6ria ni a I'estudi. I'el que fa als

continguts, no hi ha uns objectius clars a assolir i, si hi son, no cal arribar-hi: els alumnes

nomes han d'anar progressant segons les sever capacitats, a partir d'uns hipotetics

coneixements previs (constructivisme).

Els estudiants van passant de curs. Tot i que hi ha examens, normalment s6n d'un parcll de

llicons, que la majoria aprOn uns pocs dies abans. Es desenvolupa la memoria immediata.

Potser alguns facin he I'examen, pert hen aviat obliden una bona part d'aquests
coneixements, que segurament no tornaran a estudiar. Encara que no sapiguen gran cosa

passaran curs igualment, sense cap oportunitat de reciclar-se, de repassar, o d'aprendre el
que no han pogut assolir, ja que no hi ha cap examen al setembre. Aixi aniran Pent la viuviu
durant quatre anys.



I:Al'I I ',1, ( )[)()N I , SO

Els qui finalment accedeixen al hatxillerat es troben amb la selectivitat, la nota de tall per

entrar en segon quines facultats. Al batxillerat hiosanitari, el programa de I'assignatura

obligatoria, Biologia, es com el de Pantie COU: bioquimica, estructura i fisiologia cellular,

genetica, ecologic i evolucio. L'unica diferencia es que ara es fa en dos anus en comptes

d'un. Poden clegir, a mes, Anatomia i fisiologia humanes (un parell d'hores a la sctmana

durant un anv). Quin es Cl problema? Quc potser no recordaran quasi res de zoologia, que

potser mai no hagin fet botanica, que possiblement tinguin deficiencies... Aixo ja no es del

terra d'avui, peru amb un batxillerat nomes biosanitari, la scva cultura general sera, hen

segur, haixa.

Des que hone Icia Cl hatxillerat de sis anus, seguit del curs preuniversitari, la villa ha canviat

molt. No voldria que el meu discurs sembles reaccionari. Defenso I'ensenvament per a tots

els qui el desitgin. En aquestes condicions, peru, com podran accedir-hi les classes

desfavorides?

EI problema es nies complex, i hi ha tambe altres factors que cal considerar. Amb la reduccio

do la natalitat ha arribat potser tambe el fenomen del nen rei, o del nen supcrprotegit. Del

nen, tamhc, que s'esta moltes hores so] a Casa o que veu massa la televisiu. Dc les families

desestructurades. Dels fills d'emigrants que s'incorporen sense saber catala (ni castella,

moltes vegades). Es evident que hi ha molt mes per dchatre. Tot aix6, peril, no hauria

d'impedir que els alumnes amb voluntat universitaria arribessin hen preparats.

AIs diaris, ha sortit amb frequencia, i tothom n'es conscient, que han disminu'it les hares

dedicades a filosofia i ales humanitats en general. Tanmatcix, han disminuit tambe Ies hores

dcdirades a Ies ciencies experimentals. I com hem vist, aixo nomes es una de Ies parts del

problema.
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INVESTIGACIO EDUCATIVA I ENSENYAMENT
DE LES CIENCIES DE LA VIDA I DE LA SALUT

ROSA COSTA-PAU I C;ARRIGA

SEIC (Salut , Ed ucari^i i Cunumitat)

PLANTEJAMENT INICIAL DEL PROBLEMA

fa pruduei^, avui, veritablement I'aprenentatge significatiu de ameixements cientifics, aixi

com de la naturalesa de la ciencia ? Es ^ die, permeten els models didactics conumament

emprats en Pensenvament de les ciencies de la villa i de la salut , assolir cuneitenu^nts i

familiaritzar I'alunmat amb la metodologia cientifica?

CONSEQUENCIES QUE SE'N DERIVEN

L'actual generalitzaci6 de I'aprenentatge per drscobriment i/o aut^inom, surgit com a resposla

un ensem^ament centrat exclusi^-ament a una simple transmissiei de coneiaements, ha nu^strat

la n^tiessitat d'un plantejamentde la didactics de lesciencies on sigui considerat simuhaniament

I'aprenentstge significatiu de conceptes i la familiaritracio de la metodologia cientifica.

• I'rnsar yue solament la realitzseici de trebsl(s practics pot portsr a la comprensici de la

r^nnpletitat de les estrategies de produccici de coneixements cientifics signifies tenir una
r^^ncepci^i simplista de la ciencia i del seu proses.

• I ^^^ darreres aportacions de la investigaciu en didactics de les ciencies, han evidenciat la
neressitat de plantejar la familiaritzacio amb la meKxiologis cientifica com ^^ objectiu
explicit perm no autbnom i, intimament Iligat a 1'adyuisicici significstiva de coneixements,

ja yue no es tracts de dos objectius diferents. De fet renunciar a la familisritraci^i amb la

metodologia cientifica -sl canvi nu^todoliigic- suposaria renunciar a I'aprenenhtge.

CARACTERISTIQUES ESSENCIALS DEL TREBALL CIENTIFIC I APRENENTATGE

DE LES CIENCIES

Debats i profunds drsarords... diferents tendencies epistenu^l^^giyues... nosaltres partim
dels anomenats tees paradigmes basics en I'ensen_vament de les ciencies (Kuhn, Bunge,

t lodson)
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Primer:

C'al rebutjar la idea de «mOtocle cientific» com un conjunt de normes perfectament definides
i aplicables mecinicament. L'expressio metode cientific pot induir a pensar que consisteix

en un conjunt de receptes amplies i infal-libles que es pot utilitzar per a inventar idees i

provar-les. No hi ha receptes pera investigar, el que si hi ha es una «estratOgia d'investigacio

cientifica» (1lodson 1985).

Segon:

Cal refusar la idea que l'inici de tot coneixement cientific es troba en les sensacions, alto que

Piaget (1971) anomena «el mite de les sensacions» que descansa en una concepcio empirista

de la metodologia cientifica en el sentit que els coneixements son el resultat de la inferencia
inductiva a partir de ,dades purer,,, oblidant la importancia dels paradigmes teorics -tan
en la recerca d'aquestes Jades com en I'orientacio de tota investigacio-. De la mateixa

manera que els paradigmes conceptuals orienten tots els processos per aconseguir nous

coneixements cientifics.

Les explicac ions que joves i adolescents tenon de la realitat que els envolta - perque se les

han configurat durant la seva existencia-, emmarquen I'adquisicio de nous coneixements.

Aquestes idees, els seus preconceptes, fan que no siguin com una pagina en blanc que cal

omplir. Joves i adolescents ja tenon paradigmes:

• paradigmes propis, explicacions propies pets Pets de la vida quotidiana

• paradigmes coherents o no amb It-; concepcions de la ciencia

• paradigmes que esdevenen barreres epistemologiques

• paradigmes o idees previes amb molta resistencia a ser substituides

Es bo de recordar quants segles va costar superar I'idea de la generacio espontania o la

comprensio de la circulacio de la sang?

Tercer:

Cal considerar el caracter social i col•lectiu del desenvolupamentcientific (Kuhn 1987) (Bernal 1991))

CONTRASTACIO D'HIPOTESIS A PARTIR DE TREBALLS DE RECERCA

Educacio per a la salut i prevencio del cancer. (1991-1994)

• I'rojectc subvencionat per la Direccio General V de la Comissio Europea.

• Ambit: Principat de Catalunva

• Objectius:

1. Analitzar i ohservar el tractament que fan els Ilihres de text del terra del cancer

2. Detectar coneixements previs de 1'alumnat.
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3. Procluir una proposta didactica, fonamentada teoricament.

4. Desenvolupar un curs de formacio de professorat per tal d'experimmntar el mate-

rial elaborat.

• Mostra:

78 joves/adolescents d'edats compreses entre 12 i 16 anys.

67 Ilibres de text de biologic, ciencies naturals i ciencies socials.

27 professors i professores de I'aluninat estudiat.

El grup instrument per a detectar la percepcio de rise en relacio al consum de drogues

(1996-1999)

• I'rojecte subvencionat pcI PnSD Ministerio del Interior.

• Ambit: Principal de Catalunva , Balears i Pais Valencia

• I lipotcsis do Ireball:

Primera: Doves i adolescents busquen i adquireixen informacici a traves d'amics; es

per ayuest motiu que, generalnient, s'accepta que la comunicacio entre iguals impli-

ca I'establiment factic de normes i models de conducta.

Segona : La influencia entre iguals es una de les variables predictores per a la

comprensio de la conducta.

Tercera: La percepci6 del rise davant del consum de drogues dell companvs i

companves i les pressions dell iguals son altament predictives.

Quarta: En la determinacio de la pressio del grup, el lider exerceix una notable

influencia.

Consum, produccio i reciclatge de RESIDUS en un programa d'educacio ambiental

(1997-2000)

• I'rojecte cofinancat per la Direccio General XI de la Comissio I

de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunva.

• Ambit: Principat de Catalunya, Lombardia i Midi-Pyreenes.

uropea i el Departament

• Objectius:

ir. Observar i analitiar el tractament que fan els Ilibres de text (ciencies experimentals,

iencies socials, i tecnologia) del terra de residus.

2n. Flaborar una proposta didactica , en format CDrom, teoricammnt fona-

mentada.
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3r. Crear una xarxa entre les trey zones participants al projecte, per tal d'experimentar

entre I'alumnat el CDroni elaborat.

4rt. Elaborar unes orientacions basiques destinades, de manera especial, al moll

editorial.

REFERENCIES

I. Bernal (1990)

2. Hodson (1985)

3. Kuhn (1987)

4. Piaget(1971)
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LA SOCIETAT APREN? HI HA DOCENCIA? HI HA
CIENCIA?

MARC TERRADES

Estudiant de Biologia a la Lniversitat de Barcelona

Les persones que valoren la docencia s6n aquelles que valoren I'ensenvament i, per tant, el

coneixement, sense el qual la docencia no existiria. En definitiva, son aquelles persones que

volen que la societat valori el coneixement ja que si aquesta noel valora, dificilment aprendra

i no contribuira al progres del coneixement ni al mateix progres de la societat. Sense

coneixenient, no se sap cap a on es va, ni cap a on s'ha d'anar; es a dir, no se sap que es el

progres.

PERO LA SOCIETAT ACTUAL APREN?

,,Es indubtable que en el m6n hi ha floc, fins en els paYsos veils, per a un gran augment de

la poblaci6 [... ] Pero, a riscs de resultar ingenu, he de manifestar que veig molt pocs motius

per a desitjar aquest augment. La densitat de poblaci6 necessaria per a permetre d'obtenir,

en el mes alt grau possible, tots els avantatges de cooperaci6 i de bescanvi social, ha estat ja

atesa, si mes no en els paIsos populosos [...] No resultaria satisfactori de contemplar un

m6n privat de tota activitat espontania de la natura, amb tots els racons cultivables

esdevinguts conreus per a subvenir a l'alimentaci6 humana, amb totes les flors silvestres

destru(des o amb totes les pastures naturals transformades en camps, amb tots els mamifers

o ocells no domesticate per 1'home exterminate,..., i amb prou feines amb espai per a permetre

la vida dels arbusts o herbes silvestres, en nom del progres agricola. Si la terra ha de perdre

una part important d'aquestes coses agradables que posseeix i que el creixement il-limitat

poden sostreure-li, amb la simple finalitat de donar cabuda a una poblaci6 mes gran, peril

ni millor ni mes felic, jo espero, pel be de la posteritat, que ells (els partidaris del creixement

it limitat) s'avindran a esdevenir estacionaris abans que la necessitat no els hi obligui.»

De: Principles of political economy (1848), John Stuart Mill (liberal reformista)

Aquest fragment de l'obra de Mill va ser escrit fa mes de 150 anys i els temors que ell

manifesta respecte a la filosofia del creixement s6n absolutament vigents . Si hom viatja

amb avi6 i mira per la finestreta hom pot veure fins a quins extrems ha arribat 1'explotaci6

agricola. Pei que fa a la poblacio, s'ha passat dels mil milions d'habitants que hi havia al

1850 fins als sis mil milions de 1'actualitat, i constantment s'esta client que en el m6n hi ha
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massy gent i que el ritme de creixement es excessiu amh el consequent rsgutanu^nt drls

recursos i degradacici de I'entorn que aixo comporta.

Aixi doncs, escrits tan antics que ens informen de problemes gravissims, absolutament

vigents, resultants d'una perillosa filosofia del creixement pcr sr, que tamhe la trobem en

plena vigencia, fan que realment ens haguem de questioner si la societat apron. Nusaltres ja

ho hem fet i hem arribat a la conclusi6 que no...

PER QUE NO APREN LA SOCIETAT?

EI mercat esta ^ontrolat de forma privada i el motor que el fa funcionar es la persecuri^i,

altre cop privada, del maxim benefici (haver de jugar dins del sistema de nmrcat pcr poder

vendre i ubtenir uns guanys). Aix^^ crew una forty competcncia en el Hain del mercat yue

precipita cap a una paranoia de la produccio, i cap a una dish^rsi^i de I'oferta i la dcnr<u^da.

Aixi, on hi ha miseria no es pot vendre i, per tent, el sistema no hi actua. Hi ha un allmwament

do ies prioritats socials (progres), Ies quals es confonen amb Ies prioritats d'un mercat

impredictible i fluctuant (fall progres).

L'efecte es una banalitzacici de 1'existencia humane i del sou entorn. Es potencia, davant

una Clara desigualtat social, allo que anomenem «filosofia del guanyador», que vc a dir que

qui realnx^nt ^^oi una Cosa, I'aconsegueix. Aquesta filosofia es alimentada amb una pressici

social cap a uns valors perillosos desamtextualitzats idogmatics que prrcipiten cap a

l'individualisnu^, I'egoisme, I'elitisme, 1'oportunisme... icap auna superficialitat general.

Ens estem referint a I'«haver de ser competitiu», a 1'«esfor4ar-se i espa^°ilar-se>^, etc. Ayuests

valors van junts amb una serie de missatges com era «hem d'anar enda^^ant i cnfrontar-nos

als noun reptes>> o «hem de creixen>. Evidentment, tot aix^^ contribuci^ a la paranoia de la

producci^i i a la filosofia del creixement que tent temia Mill.

EFECTES EN LA DOCENCIA

La massificacid resultant, junt amb la fatty d'oferta del mercat lahoral, provoca una forty

competcncia i una forty selc^ccio de I'alumnat (selectivitat, nc^cessiht de notes elrvadissimes per

poder optar a lx^ques de dcxtorat,...). Aix<^ fa que hi hagi una sclc^cci^i de Pestrategia de Pestudiant

oportunista independentment de la vocacio, i del grau de ameixement real. L'estrategia

monopolitzada dell apunts in situ i de la sobreinformacici provoca que I'estudiant no tingui

Poportunitat d'adquirir ameixement sobre el terra abans de Ies classes, font-les pax participatives

i p<x enriquidores. Es a dir, es }x^tencia el coneixement oportunista, efimer, en front del coneixement

1kn consolidat F.n definiri^a, s'aplica altra vegada aquesta estrategia ruderal i fluctuant a la yual

se sotmeten el mercat i I'entorn natural. Amb tot aixo, es tendeix a una especialitrici^i

dexontextualitzada i dirigida a les pressionsdel mercat. El coneixement passe a veure's com una

Gina servil supeditada a la demanda i no com un valor socialment enriquidor.

Dins de la biologic, algunes manifestacions dares d'aquestes tendencies dirigides i

dcscontextualitradores sdn la perdue del contextevolutiu i de la interrelaci^i de Ies diferents

matcries ( sic rn el ramp molecular o en el d'organismes i sistemes) i una maraca d'estudis
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sobre processes complexos que requereixen un cert temps per a esser estudiats, perm que

son imprescindibles per progressar en el mein del coneixement.

SOLUCIONS

Les solutions s'han de presentar a tots els nivells; si no, es patirien contradiccions. Cal una

visiO de canvi a ll arg termini sense oblidar els objectius finals, encara que estiguin llunvans.

Si els oblidem, mai no podrem canviar les tendencies actuals i nomes podrem fer reformes

puntuals que serviran de ben pot a Ilarg termini.

La universitat ha de tenir clar que el seu paper social es l'educacio i la recerca. En definitiva,

s'ha de centrar en el coneixement en el seu sentit mes ampli. Aix6 vol dir que no ha d'esser

Cl mercat (i encara menus I'actual) qui dicti el progres tot dirigint la societat i Ia universitat.

EI mercat no es niou pel progres, si no pel maxim benefici privat. La universitat si que

s'hauria de moure cap al progres i, per tant, hauria de contemplar valors com ara la folic itat

i el saber, que actualment s'individualitzen com si el sistema no els hagues de contemplar i

potenciar.

U'entrada, la universitat s'ha d'adonar de la forta injusticia i traIcio dels sous principis yue

suposa el filtre de la selecci6 que, a la vegada, no contempla la vocaci6. Per tart, ha de

prendre mesures clue contrarestin ayuesta selecci6. Per altra banda, ha de huscar formes

docents mes estructuradores, que s'allunvin de ]a selectiva estrategia de I'estudiant oportu-

nista. Una manera de comencar, seria potenciant el servei de publications universitaries.

Cada materia podria ser publicada en forma de llibrets de baix cost yue ajudarien a estruc-

turar el coneixement als diferents estudiants, alhora que facilitarien la difusi6 del

coneixement a la gent que per diferents motius (laborals, selectivitat, altres estudis, etc.) no

cursen determinades carreres.

Per altra banda, la universitat no ha de donar 1'esquena al mon laboral actual. I la de conti-

nuar en contacte amb I'empresa i amb 1'administraci6. Ferb ha de perdre el costum passiu

de ser dictada i s'ha d'acostumar a ser critica, tot intentant de ser ella la que dicti. En defi-

nitiva, si la universitat es preocupa pel progres real, ha d'acostumar-se a educar, comencant

per ella mateixa.
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OPORTUNITATS A LA INDUSTRIA FARMACELITICA:
HI ESTEM PREPARATS?

LLUIS RUIZ-AVILA

Laboratoris Almirall, Barcelona

Dols apmximadament 500 graduats de la prutnocio do biolegs de I'autor de la ponencia

(curs do ] 9R7), aproxinrulament un 5 per cent es dediquen professiunalnx^nt a la tienria de

manes establc cn un entorn academic (a la Universitat o al CSIC). Una alts fractio, yue

podevn cstinr^r dr forma pot rigorosa en un ]0 per cent, amtinuen intcntant cstabilitzar la

seva vor^cio cicntifica a Pestranger o a Casa, Pero a for4a de amtractes irregulars, h^mporals

i mal pagats. La rrsta, ^^ be han abandonat la carrcra cientifica ^^ ja d'entrada van optar per

Ies altres sortidr^ tradicionals dell biblegs, tom ara I'ensen_vament secundari, Ies analisis

cliniqucs ^^ la carrcra comcrcial.

Aquesta reflexio no preten mes yue ressaltar yue, de totes Its options professionals dcls

biolegs, la mes sacrificada i arriscada (la carrcra cientifica smb ambici8 academics) es alhora

la yue durant la Ilicenciaturs scabs essent la mes ameguds i la yue subliminalment reprc-

senta ^^I'exit professional^^. Hi ha dues sons Glares peryue aixo sigui aixi: una d'indirecta

(I'alumne Homes coneix I'cxcmple professional del professor universitari, que cs transhrr-

ma naturalment cn el model a imitar), i una de directs (els professors universitaris sein

incapa4os de transmetre eficientment I'existencia d'altres options, ja que les desaineixen).

D'aqui cndavant, I'analisi se centrsra en els tres punts seguents:

1. La situacio actus) de Ies ciencies de la villa ha canviat radicalment els ultims deu anus.
Li biologic s'est transfonnant en una ciencia d'aplicacio directs i gran impactc social,

amb una dimensi6 econbmica sense precedents que afecta particularment la industria

farmaceutica.

2. No es cent que I'opcio cientifico-academics especialitzada sigui la millor de les possiblcs.

N'hi ha moltrs d'altres igualment gratificants i cnriquidores, yue reyuereixen d'una

formatio esperifica no coberta gels plans d'estudi actuals.

3. Els alumnes acaben la Ilicenciatura sense tenir capacitat de decisio sobre el seu futur ...

professional, ja yue desconeixen la major part do les options existents al mein real.

La industria farmaceutica ofereix un model excellent per desem^olupar ayuestes premises. La

sequenciacio del genoma hums i el desenvolupament tt^nologic asscxiat han transfcrrmat Its
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branques de la biologia relacionades amb aquest proces en tecnologia Pura. El metode cientific

deixa pas a l'aproximacio sistematica. El reduccionisme tradicional queda substitu'ft per la
generacio massiva de dades que son interpretades amb I'ajut dels superordinadors mes patents

existents al mon. Per exemple, l'atillament, sequenciacio i caracteritzacio funcional d'un gen

podia ser el terra d'una digna tesi doctoral de quatre anys a principis de la decada de 1990. Avui

dia, amb la tecnologia de microxips i les bases de dades existents, es pot for la mateixa feina

amb un centenar de Bens on menys de dos mesos. L'impacte de tota aquesta infornlacio sobre

la industria farmaceutica es evident. Mies d'un 30 per cent de les noves dianes terapeutiques es

subministrat a les grans multinacionals per petites empreses dedicades exclusivament a gene-

rar tecnologia, descobrir nous gens i validar-los a models especifics. Hi ha empreses que a les

seves plantilles compten amb tres advocats de patents per cada bioleg molecular que fa

experiments al laboratori. Per la seva part, la gran industria farmaceutica es troba cada cop mes

on l'obligacio de generar nous i millors farmacs, pressionada per una poblacio que envelleix al

mateix temps que adquireix mes poder adquisitiu, i incentivada per les perspectives de negocis

que superen de vegades el producte interior brut de molts paisos del tercer mon. El

desenvolupament de qualsevol farmac esdeve aixi una tasca d'una complexitat tant gran que

el nuvol de feines qualificades que l'envolten es molt superior al relacionat amb la recerca Pura

i dura. Fa falta la recerca, el laboratori, aix6 esta clar, pero tambe fa falta una correcta gestic de

la transferencia de tecnologia, un control de qualitat, un desenvolupament eficac, etc. La figura

1 intenta recollir els Ilocs de treball associats a un desenvolupament estandard al Ilarg de tota la

vida d'un producte farmaceutic.

FIGURA 1. Li O S DL TRI:BALI. ASSOCIAIS A AL DESENVOLUPAMENT EsTANDARI)1)UN PROI)UCIE F AIRM:\(l l "Il(
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Validaci6 Cribratge Preclinica Fase 1 Fase II Fase III Revisit) regulatbria Comercialitzaci(i
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I
Auditoria (control Lit' qualitat)

Adquisicio tecnologia / projectes aliens (scientific licensing) Lliccncies

Control regulatori

(re'ulatory affairs)

Dissenv i coordinacio d'assajos clinics

CreaciO prbpia empresa

Formaci6 xarxa vendes

Patents Suport tecnic

Consultoria

Transferencia tecnologia Marqueting estrategic

Desenvolupament farmaceutic (noves tecnologies galeniques, etc.)
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Malauradament, la Ilicenciatura nomes orienta cap a la recerca de laboratori, encara quo
totes les feines descrites als quadres son potencialment dignes i gratificants, a mes d'estar
per regla general millor pagades que el laboratori. El problema es que totes aquestes feines

"de via seca,, requereixen una formacio especifica. L'alumne quo acaba una Ilicenciatura de
biologia o farmacia es troba de cop amb un ventall d'ofertes de cursos de mestratge,
doctorats, postgrau i d'altres equivalents. Quin triar, si noes coneix el contingut de I'activitat
professional a la qual porta cada via? Si acceptem cone a certa la premissa 3, la major part
dels nostres estudiants segueixen vies inercials que no necessariament responen a les seves
aspiracions reals. La meva conclusio es que ara, corn fa tretze anvs, les decisions que es
prenen on acabar una Ilicenciatura no son decisions Iliures. 'Friar on Ilibertat passa per
concixer les opcions existents; en canvi, optar a cegues, o per inercia, comporta el rise
d'estrellar-se professionalment quan ja Os massa tard.

Corn a corol-lari, cal destacar que on tot moment es important for aixo que ens agrada.
Tambc crec que es ho que els professors de la Ilicenciatura transmetin als alumnes el sou
entusiasme per aixb que fan i que miller coneixen. Pero es fonamental que els alunines
coneguin totes les opcions del mon real, perque puguin prendre decisions intormades. La
universitat to vies suficients per subministrar als alumnes aquest tipus d'informacio, sense

passar per la creacio de noves assignatures o la modificacio dels plans d'estudis. Soria
suficient que s'organitzessin cicles de conferencies de sortides professionals amb una certa
continuitat i amb connexio amb el m6n real. Fins i tot els empresaris n'estarien agra*its i
donarien suport a la iniciativa.
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UN PAPER PER A LA DIVULGACIO CIENTIFICA
DINS L'ENSENYAMENT DES DE L'ESCOLA

A LA UNIVERSITAT

JULI PERETO I MAGRANER

Departament de Bioquimica i Biologia Molecular, Universitat de Valencia

Per a comencar voldria agrair als organitzadors, la Secci6 d'Estudiants de la Societat Catalana

de Biologia i a les coordinadores del debat, Aina Segura i Mar Fatj6-Vilas, el que m'hajen

invitat a participar. D'acord amb el titol del debat, tocaria centrar la questi6 sobre 1'ensenyament

de la ciencia i, en particular, de les ciencies de la vida i de la salut . Pero m'agradaria

introduir una vessant d'aquest proces que es la divulgacio de la ciencia i que pot tenir

com a destinataris simultanis molt diversos elements del proces educatiu, corn son ara els

professors i els alumnes de diferents nivells. He de dir que fa anus que em preocupa, coma
professor universitari de Bioquimica, la problematica at voltant de la divulgacio cientifica. Us

he de reconeixer, a mes, que la meua visi6 sobre aquesta questi6 s'ha vist molt influida pets
ant's que Porte dedicat a la gesti6 academica, primer corn a vicerector d'investigaciO i ara
com a vicerector de cultura de la Universitat de Valencia. Sec dels qui opinen que la

difusio del coneixement cientific hauria de prendre una importancia creixent entre les
activitats de les nostres universitats. Deixeu-me reflexionar breument i en veu alta sobre

alguns aspectes que em semblen rellevants en relaci6 a aquest terra. 1, en particular, sobre
el repte que la divulgacio de la ciencia planteja at professorat universitari.

La divulgacio de la ciencia es una tasca complexa. En primer Iloc, cal reconeixer que to

ciencia constitueix un conjunt abstracte de conceptes la major part dels quals es troben molt
allunvats del sentit comb. Emprant les paraules del biOleg Lewis Wolpert, la "naturalesa

no natural" de la ciencia complica la seua difusi6 fora dels cercles del iniciats. Aquest em

sembla que es un punt central de la problematica d'una difusio general i amplia del
coneixement cientific, que complica seriosament la tasca de «fer comprendrenn que implica la
divulgacio cientifica. El conjunt de sabers organitzats que constitueixen la ciencia ha estat
construct per una comunitat d'experts restringida que genera discursos tancats, nomes
comprensibles per part dels especialistes. Per aixb la generacio de discursos que puguen
trencar fronteres i que arriben a ser del tot intel.Iigibles per altres cientifics d'especialitats
diferents, pets ciutadans amb una formacio cultural solida o, encara mes dificil, per la societat
en general, requereix unes eines i unes estrategies especifiques en comunicacio cientifica.

D'altra banda, no podeni ni devem oblidar que la investigacio cientifica i tecnologica finanSada

amb tons publics, amb els diners de tots els ciutadans, ha de circular Iliurement. Vet aci un

dell reptes mes notables de les societats contemporanies: ]a Iluita contra la privatitzaci6 del
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coneixem ent. Molt en especial en aquells casos en que la recerca es sotmesa a (leis mercantilistes

o, encara pitjor, a secretisme militar. Ara, en comencar el segle yyI, tenim un exemple remarcable

d'aquestes tensions, dins l'anibit de les ciencies de ]a vida i de la salut, amb la problenritica al

voltant de la gesti6 de la informaci6 generada per la cartografia de tots els Bens humans, una

tasca que estan realitzant tart institucions publiques com empreses privades.

Als paYsos anglosaxons hi ha de fa temps una preocupaci6, fins i tot institucionalitzada i

incorporada als ambits academics mes estrictes, per all6 que s'anomena public uudc'rstnuding of

scu'nce. Aquesta «comprensio publica» es considera fonamental perque estrats socials

progressivament mes amplis puguen accedir als fonaments dels avenos cientifics i puguen

expresser opinions sensates, basades en els Pets contrastats i no en les especulacions.

«Comprendre per decidir» hauria de ser un lema includible de les societats democratiques.

Lamentablement, el comportament de certs politics i grups de pressio davant de problematiques

socials tan complexes corn es ara la comercialitzacio dels aliments transgenics ens demostra

palpablementque la insensatesa encara doming moltes esferes influents de la societat i l'opinio

publica. Avui, mes que mai abans en qualsevol moment historic, ni quan els inicis de la

revoluci6 industrial ni quan I'esfrondrament d'una visi6 beatifica sobre la ciencia I'agost

de 1945, es fa necessaria la tasca d'una comunicaci6 cientifica clara i honesta. Per aix6, la

formaci6 especifica en aquest camp s'hauria de convertir d'una vegada per totes en materia

academica en les nostres universitats, Pero no simplement dins dels estudis de comunicaci6,

corn ja passa en algunes facultats, sin6 fent part ,normal» del curriculum cientific.

Per ultim, voldria acabar en un to autocritic i constatar la necessitat de combatre amb fennesa la

visi6 que tenen molts col•legues cientifics que divulgar la ciencia es una mena de prostituci6

indesitjable. Potser algun dia no massy llunva els professors d'universitat reconeixerem entre IL-.,

nostres obligacions no sols la recerca i la docencia sin6 tambe la difusi6 del coneixement cientific.

Cal superar la disposicib dels cientifics de cornunicar-se nomes dins del terrenv estricte d'una

espec i<ilitat i fomenter, cstimulant-la institucionalmetnt, la comunicaci6 amb cientifics d'al tiLS cstxx-ialitats

i amb la resta de ciutadans, dos nivells de divulgaci6 davant els quals els cientifics es trot-vii,

respectivament, poc i gens interessats. Obviament, ja ningu no ens preocupem Si es convenient

a mes un flux (invers> d'informacio, dels ciutadans cap a la connrnitat cientifica, i com es

podria materialitzar. En qualsevol cas, tot aixO no sera possible en les actuals circumstancies,

tret dels casos expressos de voluntarisme. La valoraci6 gairebc imperceptible de I'activitat docent

i la seua qualitat en les avaluacions i concursos,l'exces de dedicaci6 sehnanal a les imparticions de

classes, complica molt que, a nies, hom puga treure temps per a fer una bona divulgaci6 cientifica.

Sense dubte, la divulgacici cientifica tindra un paper creixent en el flux del coneixement, de Ies

novetats, de I'actualitzacio, des dels centres de recerca fins als centres d'ensenvament secundari,

per exemple. La divulgaci6 feta gels investigadors com a part de la seua obligacio de retre

compte i explicar el que fan podria ser una font d'informaci6 molt util per als ensenvants.

Correspondria a les institucions universitaries i de recerca generar els canals adients per a

catalitzar aquest proces.

Per acabar, deixeu-me citar alguns exemples d'experiencies en aquest sentit que em semblen

oportuns: el cas de la revista Mi•todc de la Universitat de Valencia, una revista de difusi6 de

la investigacio universitaria, o el de les publicacions periodiques d'algunes societats filials

de I'institut d'Fstudis Catalans, com son la Rc'z'ista do Fisica, Trcbnlls dc la Socicfaf Catnlann (It,

Biologio. Totes elles fan aportacions forca significatives d'alta divulgacici a I'abast dels

professionals de I'ensenvament de la ciencia als nivells preuniversitaris.



1071

Setzi' Congas de Metges i Hidlegs de Llengua Cataluna

Llibre d'Aetes (2001),;,p. 105-107

DEBAT DE LA TAULA RODONA:
L'ENSENYAMENT DE LA CIENCIA DES DE

L'ESCOLA FINS A LA UNIVERSITAT

Moderadora:

MERCE DURFORT

Abans d'iniciar el debat, la moderadora es pregunta quants estudiants dcu tenir a la seva

facultat que pensin i raonin corn Of Sr. Marc Terrades i per clue no es manifesten mai. Per

ultra Banda, perm, esta totalment en contra del suggeriment o peticio feta sobre el Iliurament

dell apunts de les classes i confessa que, a contracor, des de la implantacio del nou pla

d'estudis deixa al Servei de fotocopies un «suport grafic», que es una col-leccio de copies de

la majoria dell esquemes i transparencies que passa a classe.

Sobre les lades aportades per la Sra . Montserrat Vallmitjana , hi esta totalment d'acord,

pero lamenta que Cl professorat de ciencies no es queixi com ho fan els d'humanitats (enca-

ra que anib poc exit). Tambe manifesta que esta totalment d'acord amb el Sr. Juli Pereto

sobre la rellevancia de la divulgacici cientifica per a desvetllar I'interes de la societat, corn

tanibe crew que, en linees generals, esta poc valorada gels propis cientitics que, com din

I'ereto , la consideren coin una prostitucio indesitjable. Aquesta manca de valoraci6 es ben

palesa en els concursos a places de professors ordinaris, corn infravalorada es tambe la

tasca docent dels professors universitaris.

La Sra. Durfort agraeix la participacio del Sr. Lluis Ruiz-Avila, tot recordant que va ser un

estudiant molt ho (per ser nu's exacte, un estudiant hrillant). No esta, perm, del tot d'acord

amb la seva opinio que els professors universitaris desconeguin les altres opcions de sortides

professionals que no siguin la docencia i la recerca universitaria. I recorda que,

peribdicament, a la seva facultat hi ha actes informatius sobre aquesta ternatica i tins i tot

hom invita exalurnnes que trehallen en camps molt heterogenis perque expliquin Ilur

experiencia. La Sra. Durfort considera que, des de fa anus, els auttntics professors

universitaris ja havien arrihat, i sense subvencions, a algunes de les conclusions obtingudes

en els projectes presentats per la Sra. Rosa Costa-Pau.

INTERVENCIONS:

Llicenciada en Biologia a la Universitat AutOnoma de Barcelona:

Explica la seva experiencia corn a professora particular d'aIunu's d'ISO. Es queixa de I'estat
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de I'ensenyament en alumnes d'ESO, de la falta d'interes per part d'ells, alguns dels quals

assisteixen a classe sense dur-hi ni tan sols paper i un Ilapis per prendre notes. Tot i l'esforc

que professors corn ella dediquen, i els intents de fer una ensenyan4a practiva i didactica a

traves de murals i dibuixos esquematics, els alumnes no tenen el nivell suficient per entendre

conceptes que alumnes de la mateixa eclat d'EGB entenien perfectament. Es demana quines

sun les diferencies, i corn pot ser que en tant poc temps les cases hagin canviat tant. Tambe

Saluda Javier Retana, que havia estat professor seu de I'assignatura d'ecologia a la Universitat

AutOnoma de Barcelona, i fa referencia al temps que ella va fer la carrera, i es queixa de

I'elevat nombre d'hores que es feien entre credits practics i te6rics, i de la concetraci6 dels

temaris. Considera que s'hi hauria de buscar una soluci6.

Estudiant 3r curs de Biologia de la Universitat de Barcelona:

Es queixa de la Selectivitat, de les proves d'acces a la Universitat, que ella considera massa

selectives, massa restrictives, i que no reflecteixen els coneixements dels estudiants, limitant-

los l'entrada a la Universitat. Explica el seu cas: no va poder accedir a la llicenciatura que

hauria volgut i va haver d'escollir la de biologia. Segons ella, es injust no poder realitzar la

carrera que horn voldria per falta de nota i que, aix6 fa que hi hagi un alt percentatge

d'estudiants que estudien sense motivaci6. Demana als ponents solucions a aquests

problemes de selecciu.

Estudiant 3r curs de Biologia de la Universitat de Barcelona:

Demana als ponents si no hi hauria alguna manera de tenir per avancat els apunts que es

donen a classe per tal de poder aprofitar al maxim les classes i poder realitzar-ne una

preparaci6 previa. Posa corn a exemple el cas de la Universitat Pompeu Fabra, que ja to tots

els apunts de les assignatures penjats a la xarxa, als quals poden accedir i imprimir sempre

que vulguin, i proposa que aquest sistema s'instauri a la resta d'universitats de Barcelona.

I tambe, tent referencia a la Universitat Pompeu Fabra, es queixa de la massificaci6 de les

aules.

Estudiant de 4t curs de Biologia de la Universitat Autbnoma de Barcelona:

Explica que a ella Ii consta que l'experiencia d'un professor que d6na els apunts de la seva

assignatura als estudiants demostra que Ilavors els alumnes segueixen la classe molt millor

i que el nivell de les preguntes augmenta molt. Ressalta que aquesta demanda no es per

treure feina de sobre als estudiants, sin6 una possible mesura per millorar la qualitat de

I'ensenyament. Un dels problemes de la universitat es 1'elevada quantitat de continguts

que els estudiants han d'assimilar en temps molt reduits, per tant, el Iliurament dels apunts

afavoriria I'aprenentatge, un veritable aprenentatge i no una memoritzaci6 momentania.

Llicenciada en Medicina:

Comenta que aquestes demandes dels estudiants li semblen que s6n poques ganes de

treballar per part dels estudiants. Explica que quan ella va fer la carrera, estudiava i treballava

alhora i he que va aconseguir acabar la Ilicenciatura.

Montserrat Aguade ( Professora de la Universitat de Barcelona):

Corn a replica ils estudiants interventors, explica que els professors tenen molta feina: a

part de les hares de docencia, han de destinar hares a I'atenci6 d'alumnes, a la investigacio,

a la direcciO de tesis, etc. Aixb fa que el temps de preparaci6 de les assignatures es vegi molt
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reduit. En aquesta situacib, els professors es veuen obligats a invertir mes horns de les que,

per contracte, correspondrien a 1'exercici laboral. Considera que aquests esforcos i dedicaci6

son poc reconeguts i que s'ha de tenir en compte que la renuncia a temps personal per

dedicar-lo al treball es una decisio personal. Alhora, defensa que, en general, el professorat

est,i motivat per la seva tasca docent.

Merce Durfort:

Explica tie existeixen uns Ilibrets on hi ha el recull de Iota la informacio que es don,) a

classe i fa notar que els estudiants no hi Posen cap mena d'interes.

Marc Terrades ( Estudiant de Biologia a la Universitat de Barcelona , ponent de la Taula

Rodona):

Corn a replica a Merce Durfort, fa notar que ni ell ni la majoria d'estudiants coneixien la
existencia d'aquests Ilibrets.

Finalment, s'aixeca la sessi6 a les 21.45, tot recordant que taules rodones i debats similars

s'han gnat desenvolupant a la majoria del Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Ca-
talana i ja tenen una certa tradicie.


