PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2013/2014

Acta de la reunió de coordinació PAU de la Comissió de Matèria amb
el professorat dels centres de secundària.
Matèria:
Materia:

Història de l’Art

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias

Lloc:
Lugar:

CASTELLÓ- Facultat de Cièrnciess Humanes i Socials, de la UJI.
VALÈNCIA- Sala Joan fuster de la Facultat de Geografia-Història de la UV.
ALACANT- Aula Magna de l’edifici Altabis, Elx.

Data:
Fecha:

-CASTELLÓ- 6 novembre.
VALÈNCIA- 30 novembre.
ALACANT- 22 osctubre.
17 h. CASTELLÓ
19 h. ALACANT
19 h. VALÉNCIA.

Hora:
Hora:

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Anàlisi resultats selectividad 2012-2013
2. Comentaris sobre el curs 2013-2014
3. Torn obert de paraula.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1.- S’analitzaren les convocatòries passades, (1ª i 2ª) no observant cap
problema ni en les qüestions ni en les imatges.
2.- Per part dels coordinadors es plantejà la inexistència de canvis ni en el
model d’examen, ni en els continguts de la matèria.
3.- En el torn de paraules es tornà a manifestar per part del professorat la
necessitat de revisar els continguts de la matèria, donat l’excés de càrrega
de la mateixa.
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C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Necessitat de revisió dels continguts de la matèria.

D) Observacions / Observaciones.
En la reunió de València una vegada finalitzada restaren els professors i
professores nouvinguts a la matèria, per tal d’explicar-los en detall les
característiques de l’examen.
El/La especialista,
Víctor Manuel Mínguez Cornelles. Univ. Jaume I
Pilar Escanero, Univ. Miguel Hernández
Enrique Tormo Fayos. Univ. Politécnica de Valencia.
Josep Montesinos i Martínez. Univ. De València.
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