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:

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

Acta conjunta de les tres províncies
Lloc:

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÀNDEZ D’ELX

Data:
Hora:
Lloc:

Aula Magna
21 octubre 2013
18h
UNIVERSITAT JAUME I.

Data:
Hora:
Lloc:

Aula 1105
28 octubre 2013
17h fins a 18 h
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Data:
Hora:

Sala d’Actes (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació)
29 octubre 2013
19,15 h

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria.
A) Ordre del dia

1. Informe de l’especialista.
2. Coordinació de les PAU 2013/2014.
3. Torn obert de paraules.

B) Desenvolupament de la reunió
1) Informe de l’especialista:
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a) Josep Martines, especialista de la PAU per la Universitat d’Alacant, informa sobre el
desenvolupament de la prova del curs 2012-2013. Ofereix un extracte de les dades
estadístiques més significatives dels resultats de les convocatòries del juny i del juliol,
dades que coincideixen amb les obtingudes en cursos anteriors i no són dissonants
davant els resultats d’altres assignatures semblants de la fase general. Aquests resultats
són al document consultable per mitjà dels webs dels Departaments de Filologia
Catalana de la UA
(http://www.uv.es/uvweb/departament_filologia_catalana/ca/recursos/proves-accesuniversitat-1285858044033.html)
i de la UV
(http://www.uv.es/uvweb/departament_filologia_catalana/ca/recursos/proves-accesuniversitat-1285858044033.html).

En aquestes mateixes adreces, s’hi pot trobar la

documentació de les PAU.
El professorat dependent de la UA i de la UMH pot posar-se en contacte amb
l’especialista a l’adreça josep.martines@ua.es o al telèfon 965 90 34 10 (secretaria del
Departament de Filologia Catalana UA). Les consultes no vinculades específicament
amb

el

model

i

amb

el

contingut

de

la prova

poden

adreçar-se

a

http://sa.ua.es/va/selectividad/ o al Negociat d'Accés, al telèfon 965 90 38 51.

b) Adolf Piquer, especialista de la matèria de la Universitat Jaume I, exposa les
estadístiques dels resultats de proves en juny i juliol. Comenta la possibilitat d’accedir a
dades globals en la web de la universitat i que el professorat que vulga consultar
individualment i confidencial els resultats del seu centre en l’assignatura ho podrà fer en
acabar la sessió.
Els docents de batxillerat poden fer consultes personals sobre les proves a l’adreça
apiquer@uji.es

c) Joan-Rafael Ramos, especialista de la PAU per la Universitat de València, analitza
les estadístiques de les convocatòries de juny i juliol de 2013, i les compara amb les dels
anys anteriors. Els resultats són molt similars. També es fa una reflexió general sobre
els exàmens que han eixit i sobre l’esforç perquè la coordinació dels correctors funcione
satisfactòriament. Tant els documents estadístics com les proves de 2013 i els criteris
d’elaboració d’aquestes es poden consultar a
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(http://www.uv.es/uvweb/departament_filologia_catalana/ca/recursos/provesacces-universitat-1285858044033.html)
Per a qualsevol dubte sobre les proves, cal posar-se en contacte amb el coordinador a
través de l’adreça: joan.r.ramos@uv.es

2) Coordinació de les PAU 2013/2014
a) Josep Martines recorda les característiques de la prova, detallades en la documentació
accessible en les dues adreces dels Departaments de Filologia Catalana de la UA i de la
UV (cf. el punt anterior); sobretot que:
a) el primer text sempre serà literari. Els assistents demanen que els autors
d’aquest text siguen dels seleccionats per a la part de Literatura.
b) el segon text podrà no ser de tipus literari i podrà tractar qüestions de
sociolingüística.
Cal que el professorat conega detalladament tota la documentació que hi ha als webs de
les universitats (UA, UV) sobre l’orientació de la prova i sobre els aspectes que cal
potenciar a l’aula.
Amb especial atenció al professorat que s’estrena engany en la docència de 2n de
batxillerat, es recorda quin ha estat el procés d’elaboració del model de prova vigent i
les motivacions pedagògiques d’aquest model nou. S’insisteix que les característiques
de la PAU actual conviden a fer un tractament de l’ensenyament de la llengua, de la
literatura i de la sociolingüística més vinculat amb:
a) Les habilitats comunicatives bàsiques i no tant en l’anàlisi textual formal.
b) La comprensió i la producció de textos (orals i escrits).
c) El domini d’elements bàsics de la pronúncia (si més no, reconeixements dels
trets fònics bàsics), del lèxic i de la gramàtica del català.
d) El coneixement de referents culturals, històrics i identitaris.
e) La comprensió de la realitat sociolingüística immediata.

b) Adolf Piquer informa de la novetat que la prova de l’assignatura se celebrarà el segon
dia de les PAU, en la segona sessió del matí. Es recorda la conveniència d’aconsellar
l’alumnat una lectura atenta de tots els enunciats amb la intenció que les respostes
s’ajusten més a allò que es demana.
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c) Joan-Rafael Ramos repassa les característiques de la prova i es ratifiquen els criteris
vigents. Alguns assistents pregunten sobre les característiques dels textos, i des de la
coordinació s’indica que es continuaran aplicant els criteris consensuats: un dels dos
textos serà literari i l’altre podrà ser-ho o no.

Una vegada realitzades les tres reunions, es ratifica definitivament que la prova de
Valencià: llengua i literatura tindrà lloc el segon dia de les proves en la segona
sessió.
3) Torn obert de paraules
a) A Alacant, es demana la conveniència de mantenir que el text de l’opció B siga de
contingut sociolingüístic i que el text literari de l’opció A siga triat de la producció
d’autors estudiats en 2n de batxillerat.
No es convocarà una segona reunió enguany. Es preveu que, si més no, la PAU es
mantindrà fins al proper curs (2014-2015). Si hi hagués cap novetat de relleu, es
comunicarà per mitjà dels webs ja esmentats adés.
b) Els assistents a la reunió de l’UJI demanen quin serà el model alternatiu a les PAU
(2014-2015). Adolf Piquer respon que caldrà consultar al Ministeri d’Educació o
esperar les ordres escaients. Les novetats es comunicaran a través dels canals que
habitualment empra l’administració espanyola. Convida a esperar notícies durant el
curs. Si no hi ha, s’infereix que tot continuarà igual.
c) A València, també es pregunta sobre el futur de les Proves d’Accés. El coordinador
dóna la informació de què disposa: en principi, les proves actuals duraran dos anys més
(2014 i 2015), si bé les notícies més recents indiquen que encara es podrien mantenir un
altre any més (2016).
Alacant, Castelló i València, 7 de novembre de 2013
Els especialistes,
Josep Martines
Adolf Piquer
Joan-Rafael Ramos

4

