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Laselectivitatnocanvia
peròes faràdel7al9de juliol
Els estudiants podran triar entre més opcions

ROSER VILALLONGA

Les proves d’altres convocatòries serveixen per preparar la selectivitat d’aquest any

CARINA FARRERAS
Barcelona

Els coordinadors de les matèri
es de l’avaluació d’accés a la
universitat (AvAU), també co
negudes com a PAU o selecti
vitat, ja treballen en els canvis
que s’introduiran als exàmens
d’aquest curs a Catalunya, que
es faran el 7, 8 i 9 de juliol,
un mes després del que estava
previst.
La comissió que s’ha encarre

gat de decidir els criteris amb
què es canviaran les proves per
què els alumnes no quedin pe
nalitzats per no haver acabat el
curs de manera presencial ha
estat molt conservadora, i s’ha
basat en els principis d’igualtat,
mèrit i capacitat que regeixen
l’admissió d’alumnes a la uni
versitat.
Així, el model dels exàmens

no canvia. Són lesmateixes pro
ves que les de convocatòries an

teriors i que professors i alum
nes ja han treballat i practicat.
Aquest era un aspecte impor
tant que inquietava els estudi
ants. Un altre criteri comú: no
es redueix el temari. A aquestes
altures del curs, amb tres quar
tes parts ja acabades, seria una
mesura poc igualitària. Els cen
tres escolars són autònoms per
determinar l’ordre en què des
envolupen les matèries, de ma
nera que una eventual retallada
beneficiaria uns alumnes però
en perjudicaria d’altres. Tam

poc no afectarà el temps de lec
tura dels enunciats ni la durada
del temps de l’examen.

Mateixmodel,mateixamatè
ria, però més flexibilitat i opci
ons per triar. En aquest sentit, la
comissió d’accés del Consell In
teruniversitari de Catalunya
(CIC), que està format pel Go
vern, les universitats i estudi
ants, ha decidit que cada coor
dinador de cadascuna de les
29 matèries de què es poden
examinar els estudiants en
aquesta convocatòria adopti les
mesures de flexibilitat que cor
responguin a les característi

ques de l’assignatura i a la tipo
logia d’examen. En tot cas, els
canvis seran favorables als estu
diants, ja que no han pogut as
sistir a classe a finals de curs.
Les adaptacions s’avançaran
pròximament, però la secretà
ria d’Universitats, de qui depèn
l’organització d’aquestes pro
ves, recomana seguir les si
mulacions d’exàmens que pro
posen els centres o que estan
penjades al portal.
La data de les proves d’accés

per a majors de 25 i 45 anys
es faran el 20 de juny i la prova
d’aptitud personal (PAP) per
als graus d’Educació Infantil
i Primària es traslladarà del
25 d’abril al 19 de juny.
Els acords no han tingut en

compte l’organització logística
de la prova que mobilitza
35.000 estudiants. Difícilment
es podràmantenir la concentra
ció d’alumnes en aules universi
tàries, com era habitual. En el
supòsit que es pugui fer en la
data prevista, l’escenari més
probable és que es faci amb les
garanties de distanciament físic
entre persones establertes per
evitar el contagi del corona
virus, cosa que obligaria a
augmentar el nombre de sales
dedicades a l’examen.
El secretari general del CIC,

Lluís Baulenas, ja ha advertit
que el calendari aprovat queda
supeditat a possibles mesures
que puguin adoptar les autori
tats competents amb relació a la
pandèmia.
D’altra banda, ahir el Consell

de Ministres va aprovar que es
prorrogaran els contractes tem
porals a la universitat (associ
ats, visitants, ajudants i aju
dants doctors) que finalitzin
durant la vigència de l’estat
d’alarma. Aquesta pròrroga
també inclou el personal inves
tigador.c

Educació regula
les pràctiques

d’FP
]ElDepartamentd’Edu
cacióharegulat lespràc
tiquesde formaciópro
fessional (FP)obligatòri
esperobtenirel títol.
Així,proposapoderam
pliarelnombred’hores
diàriesal centredetre
ball, augmentarelnom
bredediesa la setmana
oallargarelperíodede
pràctiquesal juliol.Encas
quenoespuguiaplicar,
espermetsubstituir les
pràctiquespel seguiment
d’un“mòdul integrat”
quepreveuunmínimde
pràctiques ja fetes.A l’FP
dualesrecomana lasus
pensió–no l’extinció–de
l’acordambl’empresa, en
esperadepoderrepren
dre la feina.S’avaluarà
finsaunmínimde660
hores treballades i, sino
s’hiarriba, espassaràa la
modalitatd’FPordinària.

Les variacions als
exàmens donaran
més opcions als
alumnes, ja que no
poden acabar el curs

Emergència sanitària

MAYTE RIUS Barcelona

Els dubtes sobre què es pot fer i
quènoespot ferdurantelconfi
nament no paren de créixer, i el
Departament d’Interior de la
Generalitathaelaboratundocu
mentambrespostesalesmésco
munes (que actualitza al web i a
lesxarxes) i queextractemaquí.
Elsmunicipis i altres autonomi
es apliquen limitacions addicio
nalsquetambécalconsultar.

Em puc moure dins el meu munici
pi? Només per comprar aliments;
anar a la farmàcia, al banc o a la com
panyiad’assegurances; a cuidarnens i
persones grans o dependents, o bé a
treballar si es tracta de treballadors de
serveis essencials no afectats pel per
mís retribuït recuperable vigent fins al
9 d’abril.
Puc anar a altres municipis i tor

nar? Sí per a les activitats ja esmenta
des, per rebre assistència sanitària o
per cuidar persones amb necessitats
especials, però limitant al mínim la
mobilitat. I no es pot entrar ni sortir
(excepte serveis essencials) a Iguala
da, Òdena, SantaMargarida deMont
bui i Vilanova del Camí.
He de portar algun justificant per

sortir de casa? Al web d’Interior es
pot descarregar un certificat de decla
ració autoresponsable, però no és
obligatori.
Per als que s’han de desplaçar per

treballar perquè pertanyen a serveis
essencials, han de portar unmodel de
declaració responsable facilitat per la
seva empresa que acrediti els trajec
tes necessaris.
Puc anar a una segona residència

si lameva parella té allà la seva resi
dència habitual? No, només hi pot
anar qui hi tingui la seva residència
habitual.
Em puc desplaçar per canviar la

custòdia demenors a una altra loca
litat, tant si és a prop com lluny del
meu domicili? Està permès, però es
prioritza sempre l’interès i la salut físi
ca i emocional dels fills i el bé comú, i
en cas de conflicte, es pot demanar
ajuda al Centre de Mediació de Dret
Privat de Catalunya (Centremedia
cio.dj@gencat.cat).
Puc sortir al carrer amb un famili

ar discapacitat o amb trastorn de
l’espectre autista? Sí, i també si es
tracta de persones ambmalalties que
requereixinmobilitat, però sempreha
d’estar justificat amb un certificat o
prescripció d’un professional sanitari
o social.
Puc anar a veure un familiar o

amic a casa seva? Només enels casos
de persones vulnerables o depen
dents, imantenint una distància d’en
tre un i dosmetres.
Puc organitzar reunions a casa o a

l’empresa? No, no estan permeses. I
s’han anul∙lat les reunions físiques
d’assemblees esportives, de coopera
tives, d’òrgans col∙legiats...
Puc anar a la vetlla o a l’enterra

ment d’un familiar o amic? No, no es
poden celebrar vetlles ni al tanatori ni
a casa, sigui quina sigui la causa de la
mort.
La comitiva per a l’enterrament o

comiat per cremacióes limitaa tres fa
miliars o persones pròximes respec
tant sempre la distància d’un a dos
metres entre si. I alguns municipis,
com Barcelona, no permeten la pre
sència de cap familiar a l’enterra
ment. En el cas de morts per Covid19
no es permeten intervencions religio

ses que impliquin procediments inva
sius en el cadàver.
Puc sortir al meu pati o a la terras

sa particular? Sí, la poden fer servir
les persones que viuen al domicili.
I puc fer servir el terrat o altres zo

nes comunes de l’edifici on visc? No
més per a activitats imprescindibles,
com ara estendre la roba, però no pas
per fer activitats de lleure.
Puc fer un trasllat de pis? Si és in

ajornable perquè ha vençut el con
tracte es considera justificat, però cal
portar la documentacióquehoacredi
ti. La Generalitat ha establert unamo
ratòria en el pagament del lloguer
d’habitatges i locals comercials de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
i ha suspès la facturació corresponent
a l’abril del 2020.
Tinc una citamèdica o de rehabili

tació. Hi puc anar? S’estan pospo
sant i reprogramant totes les cites no
urgents.
Què passa si em caduca el DNI

aquests dies? S’ha establert la pròr
roga d’un any, fins al 13 de març del
2021, de la vigència dels DNI de
personesmajors d’edat que caduquin
des de l’entrada en vigor de l’estat
d’alarma.
I en el cas del carnet de conduir?

Els carnets que caduquin durant l’es
tat d’alarma quedaran automàtica
ment prorrogats 60 dies.
Puc fer servir el cotxe si m’ha ca

ducat la ITV? Sí, sempre que hagi ca
ducat durant la vigència de l’estat
d’alarma.

Com puc justificar una causa de
força major o de necessitat per sor
tir? S’han de portar documents que
certifiquin la situació de necessitat o
causa de forçamajor perquè la policia
ho pugui comprovar.
Es pot portar el cotxe al taller me

cànic? Els tallers mecànics poden
obrir per garantir el transport i la mo
bilitat de serveis essencials, però no
poden fer activitats comercials al de
tall.
Si han tancat els comerços de la

meva zona i necessito alguna cosa,
com ho aconsegueixo? Es permet el
comerç per internet o telefònic.
Puc anar a l’hort que tinc fora del

meu municipi? No si és un hort parti
cular per a consum propi; sí en cas
d’activitat econòmica.
I puc anar a donar menjar als ani

mals de granja? Només el temps im
prescindible.
Puc sortir per anar a signar un

contracte o similar? Només per cau
sa justificada i si és inajornable. Cal re
cordar que s’han suspès els terminis
de tramitació administrativa (durant
aquestsdiesels tràmitsnocaduquen).
Podem denunciar qui desobeeix

el confinament? Sí, però cal evitar
l’ús massiu del 112 i de les comissari
es. La policia ja actua d’ofici.c
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Què es pot fer i què no?
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Control per la Covid19


