“L’EXAMEN DE SELECTIVITAT NO ES FARÀ ONLINE,
SERIA DESHONEST ”
Paula Maceda Orfila
Clara Maceda és una al·lota de 17 anys, alumna de l’Institut Joan Ramis i Ramis de Maó que
actualment cursa 2n de Batxillerat. Com tots nosaltres, ella s’ha trobat davant la pandèmia del
coronavirus, Covid-19, i la declaració de l’Estat d’Alarma a Espanya. Per tant, s’haurà
d’enfrontar al curs més important i a la Selectivitat, confinada a casa.

CONFINAMENT
1. Com ha canviat la teva rutina diària a causa del confinament?
Doncs la meva rutina ha canviat totalment, com era previsible. He intentat organitzar-me
de la millor manera per no perdre el curs, ja que és molt important, però està clar que per
molt semblant que vulgui fer-la a la d’abans, no és igual a causa de la situació. Igualment,
ho intent adaptar fent classes els matins i els treballs o estudiar els capvespres.
2. Com dus això d’estar a redossa amb la família sense poder veure a ningú? Com
veus que t’afecta?
Supòs que com absolutament tothom, és una situació molt difícil que a vegades ens pot
afectar, ja que ha estat una sorpresa i ningú s’esperava que ens afectés tant. I sí, és
complicat, ja que estàs acostumat a veure a certes persones cada dia i de cop no les pots
veure. Fins i tot l’economia està afectant molt els autònoms i persones que tenen una feina
i, clar, els nostres estats d’ànim no estan al cent per cent, com podien estar abans, però es
duu i s’assimila l’abans possible. Cada dia s’accepta més per poder rendir millor jo
mateixa.

INSTITUT
1. Actualment, com feis les classes de Batxillerat? I com s’està organitzant la
Selectivitat?
Les classes depenen molt de cada professor, però normalment tots utilitzen plataformes com
el Moodle, Classroom, Drive i el correu electrònic, per poder comunicar-se amb nosaltres.
Les classes s’organitzen a través de treballs o activitats, o enviant vídeos on els professors
expliquen la teoria. Normalment el matins feim videoconferències on el professor parla com
si estiguéssim en una classe presencial i els exàmens es fan a través de qüestionaris de
google o a mà amb un temps determinat de lluiurament.
La selectivitat és un tema complicat, en aquest any... És la màxima preocupació que tenim
els alumnes de 2n de Batxillerat per la seva importància en el nostre futur. I, en principi, el
que es farà és que si tot va bé podríem realitzar la Selectivitat a principi de juliol en una

classe presencial, però amb mesures de precaució per evitar al màxim el contagi. L’examen
de Selectivitat no es farà online perquè seria deshonest.
2. Penses que aquesta situació millorarà o empitjorarà la nota a Selectivitat?
La veritat és que no se sap, ja que depèn de quant estudiïs, però després de moltes demandes
dels estudiants de 2n de Batxillerat de tota Espanya, han fet que els organitzadors de la
Selectivitat prenguin unes mesures per poder facilitar-nos l’estudi cap a aquestes proves tan
importants. I, per tant, segons el que ens han dit els professors, les notes milloraran molt.
Això és perquè el tercer trimestre no pot fer mitjana amb els altres dos trimestres.
Simplement, les feines que farem seran per consolidar els continguts que entraran a la
Selectivitat o per pujar la nota. Però açò tindrà una conseqüència negativa per als que cursen
1r de Batxillerat, ja que les notes de tall de l’any anterior hauran pujat molt i, per tant, seran
més difícils d’aconseguir.
OPINIÓ
1. Què penses de les mesures preses per l’Estat davant aquesta pandèmia? Com veus
la resposta pública davant les mesures?
Crec que, majoritàriament, són necessàries i fins i tot, pens que s’hi hauria de donar més
importància per les imprudències d’algunes persones. Moltes persones varen aprofitar que
l’Estat deixés sortir els nens menors de catorze anys per incomplir altres mesures, com
mantenir un espai entre les persones, i això podria provocar un altre brot de la Covid-19. Per
tant, l’Estat hauria d’agreujar la impressió d’aquesta situació.
2. Creus que aquestes circumstàncies afectaran al futur? I si és així, de quina
manera?
Realment és obvi que afectarà al futur i que les coses canviaran, ja que això afecta
enormement l’economia mundial. A més, com diuen els experts, potser que es provoqui un
efecte rebot, que podria ser bo per a l’economia, però podria ser un risc mediambiental
sever.

