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A

rtualment estem sent testimonis de la creacio d'una Europa cada

cop mes completa i de major abast. Dins d'aquest context, el

coneixement es potser un factor indispensable per tal d'afavorir el

creixement social, cultural i, at cap i a la fi, huma. L'Espai Europeu d'Ense-

nyament Superior s'ha dissenyat amb eixa finalitat: harmonitzar aquest

coneixement i fomentar aixi «eixa idea,, de pertenencia a un espai social i

cultural comu, a mes d'establir un mare europeu de reconeixement de

qualificacions professionals. Sens dubte, fer realitat aquesta politica ajuda-

ra a transformar el model universitari.

La formacio del projecte de convergencia europea segueix un cami que

comenca at maig de 1998 amb una declaracio realitzada a la Sorbona.

Despres li va seguir Bolonya al 1999, Praga at 2001, i la mes recent, la

declaracio de Graz, at 2003. El setembre de 2003 es va realitzar a Berlin la

Cimera Europea de Ministres d'Educacio, en que ja eren 40 els paisos

adherits at proces. Al llarg d'aquest temps, s'han anat dissenyant el que

son els eixos principals d'aquest nou espai: en primer lloc, 1'homologaci6

de totes les titulacions mitjancant el Suplement Europeu del Titol (SET),

que garanteix una equivalencia i una qualitat homogenia en 1'ensenya-

ment rebut en tots els estats que conformen l'espai. Aco suposa una eina

indispensable per a facilitar el reconeixement de titols a escala europea.

S'ha establert un nou sistema de credits: 1'European Credit Transfer System
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(ECTS), equivalent a unes 25-30 hores de treball personal. Ja no nomes
compten les hores de docencia teorica i practica, sing tambe Ia realitzaci6
d'examens, seminaris, tutories, etc. Aquest credit europeu passara a ser ('e-
lement de mesura dels nous plans d'estudi, de manera que es facen 60 cre-
dits ('any. La classificacio de les titulacions consta de dos grans grups: els
grans (d'uns 180 a 240 credits europeus, 3 o 4 anys), de caire generalista i
orientat cap al mon professional; i els postgraus (de 60 a 120 credits, 1 o 2
anys), molt mes especialitzats i orientats tant al mon professional com a
1'academic. Per ultim, es fomenta la mobilitat dins I'Espai Europeu
d'Educacio Superior, tant a l'alumnat com pel que fa al professorat.

L'objectiu de la passada Cimera de Berlin abans esmentada fou fixar la
data per a la plasmaci6 definitiva del nou espai: 1'l d'octubre del 2010.
Evidentment, les dates representen fites indefugibles, tot i que la transfor-
maci6 profunda de les formes de transmetre el coneixement hauran de
rodar-se durant molt mes temps.

Els diferents estats, i dintre de cada estat, les diferents universitats
amb les seues titulacions, aniran adaptant-se a aquest model al ritme que
els permeten les seues condicions actuals. En el nostre cas, per exemple,
l'aplicaci6 del credit europeu provocara necessariament una reforma
importantissima, per la qual cosa suposern que, aqui, el proces sera llarg.
A hores d'ara, tan sols es tenen en compte les hores d'assistencia a classe,
i no el volum efectiu de 1'estudiant. Construir aquesta nova situaci6 supo-
sa on canvi en les actituds tant del professorat com de 1'alumnat. I aquests
son els canvis que calen, pero tambe son els mes dificils d'aconseguir.

En aquest mare, unes universitats estan arriscant mes que altres a I'ho-
ra de promoure i adaptar-se a aquesta transformacio del proces d'ense-
nyament-aprenentatge.

La Universitat de Valencia des del principi ha impulsat el projecte, i a
mes a mes ha estat, a 1'estat espanyol, una de les pioneres a experimentar
i reflexionar sobre les consegi.iencies d'aquesta reforma universitaria. A
hores d'ara, quan finalitza l'any academic 2003-2004, ja compta amb onze
titulacions d'experiencies pilot amb sistemes d'organitzaci6 docent d'a-
cord amb els criteris de convergencia europea. Entre les carreres de cien-
cies de la natura s'hi troben quimica i biologia.

Medicina, aixi com altres titulacions de ('area de salut, convergiran
cap a Europa de forma diferent, seguint altres directrius que les regulen
especificament, de manera que s'asseguren uns requisite minims de for-
macio de caracter tant quantitatiu com qualitatiu. Les normes basiques
quant a I'extensi6 son: 60 credits ('any = 1600 hores d'estudi l'any; 1600
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hores I'any x 6 anys de carrera = 9600 hores totals, de les quals 5500 son

presencials i 4100 son d'estudi.

Referent a les condicions de formacio dels metges, la directiva comu-

nitaria ha establert unes bases que indiquen la necessitat d'un coneixe-

ment adequat tant teoric com practic , i unes experiencies i destreses clini-

ques adequades adquirides en hospitals sota la supervisio pertinent.

Com es veu, els aprenentatges basics que es preten que assolim els

estudiants continuen sent els mateixos . AixO no canvia . Per6 si ho ha fet la

forma en que s'ha d 'arribar a ells . No podem seguir amb una educacio uni-

versitaria tradicional , basada en classes magistrals i recollida d 'apunts, on

els estudiants som receptors passius sense cap estimul per al pensament

independent . Per aixo, cal un professorat capac de motivar el raonament

dels alumnes , estimular l'aprenentatge i dirigir les diferents activitats aca-

demiques que posteriorment seran avaluades.

Hi ha aluunes facultats que arrisquen mes que d 'altres, i la Facultat de

Medicina de la Universitat de Valencia potser es de les mes tradicionals i

rnenys proclius al canvi i la modernitzacio . Ara per ara , sembla ser que la

Conferencia Nacional de Degans de Medicina esta avaluant els « Requisits

globals minims de I'Educacio Medica». Les preguntes que ens fem son: es la

Conferencia de Degans de Medicina la instancia mes adient per impulsar el

canvi? Son els equips deganals els mes adequats per introduir reformes i

modernitzacio?

Pel que fa a les guies docents de cada assignatura, cal revisar-ne

alguns elements amb la finalitat de fer- les mes utils com a instrument de

treball per als estudiants.

L'esquema proposat pel Servei de Formacio Permanent es el segi ent:

I) Dades inicials d'identificacio, 11) Introduccio, III) Volum de treball, IV)

Objectius generals, V) Continguts minims, VI) Destreses que cal adquirir,

VII) Habilitats socials, VIII) Temari, IX) Bibliografia de referencia, X)

Coneixements previs, XI) Metodologia, XII) Avaluacio de l'aprenentatge.

Sobre el «volum de treball » sembla evident la dificultat important per tal

de determinar-lo. Nomes es pot fer el calcul exacte de les bores presencials dis-

senyades previament pet professor. Pero, que passa amb la resta? Com sava-

luara el temps que cadascu de nosaltres empra per a preparar 1'assignatura?

Tambe es important, a l'hora de dissenyar el volum de treball reque-

rit, que es faca de manera coordinada amb les altres assignatures . D'eixa

forma s'evitara la sobrecarrega excessiva de treball i s'ofereix una visio

mes completa i integrada. D'altra banda , conve recordar que en aquest

nou espai, les classes presencials es redueixen considerablement. Aixo no
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vol dir en cap cas que el que ara es dona en tres hores siga necessari com-

primir-ho en una. Significa, doncs, que les bores de docencia presencial

estaran dirigides a proporcionar-nos una base, i a partir d'aqui, nosaltres

haurem de preparar 1'assignatura, treballant conjuntament amb el professor.

Corn es veu, aquesta situacio no sera possible si no s'abandona la Ilui-

ta per copar els credits per part dels departaments i no es canvia la men-

talitat de totes les persones implicades en aquest projecte: el professorat i

nosaltres, els estudiants. No podem quedar-nos apartats d'aquestes deci-

sions. No podem permetre una vegada mes una imposicio, amb un pla

que es dissenya des del secretisme i la desinformacio. Hem de participar

de manera activa en les comissions de treball sobre el proces de Bolonya

per aprofitar tots els canvis que aquest progres pedagogic puga aportar.


