PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2017/18
Acta de la reunió de coordinació PAU de la Comissió de Matèria amb
el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación PAU de la Comisión de Materia con el
profesorado de los centros de secundaria.
Matèria:
Materia:

Valencià: Llengua i Literatura II

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

Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Castelló (aula 10005, Facultat d'Humanitats, Universitat Jaume I)
18 d’octubre de 2017
17 hores

Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

València (Sala d’Actes Sanchis Guarner, Facultat de Filologia, Traducció
i Comunicació, Universitat de València)
23 d’octubre de 2017

Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Elx (Aula Magna de l’edifici Altabix, Universitat Miguel Hernández)

18 hores

24 d’octubre de 2017
19 hores

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. Presentació de l’especialista
2. Informació sobre les PAU de 2018
3. Balanç de les PAU de 2017
4. Torn obert de paraula

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1.

Presentació de l’especialista

a)
L’especialista de Castelló continuarà sent Adolf Piquer:
apiquer@fil.uji.es
b)
Ramon X. Roselló Ivars informa que enguany assumirà ell la coordinació
de l’assignatura per la Universitat de València i la Universitat Politècnica de
València: ramon.rosello@uv.es. En fa una breu presentació i agraeix la tasca
portada a terme per l’anterior especialista, Joan Rafael Ramos.
L’especialista recorda que l’assessora de Secundària és la professora Rosa Ribes
Gomar (IES Les Foies, Benigànim).
L’especialista dóna la paraula a Àngel Peiró, membre de la comissió
organitzadora de l’Olimpíada de Valencià, perquè oferisca informació sobre la
convocatòria d’aquest curs.
c)
Carles Segura-Llopes informa que enguany tornarà a assumir la
coordinació de l’assignatura per la Universitat d’Alacant i de la Miguel Hernández
d’Elx. Es reparteix un document escrit amb totes les adreces i dades necessàries
per a obtenir informació sobre les normatives que regulen la PAU i sobre
l’estructura, criteris i altres aspectes relacionats amb la prova de l’assignatura de
Valencià: Llengua i Literatura. Entre aquestes dades, hi ha la seua electrònica
(carles.segura@ua.es) per a les possibles consultes que puguen plantejar-se sobre
l’assignatura, la del Servei d’Alumnat de la UA (acces@ua.es,
https://sa.ua.es/va/selectividad/la-prova-d-acces-a-la-universitat.html).
2.

Informació sobre les PAU de 2018

a) Castelló: Es comuniquen acords de la Comissió Gestoria de les PAU i es
comenten els resultats dels examinats en la Universitat Jaume I en l’assignatura.
b) València: L’especialista llig els acords de la Comissió Gestora dels Processos
d’Accés i Preinscripció Universitària, de la reunió del 10 de maig de 2017, en què
es fa constar “b) que els exàmens de les assignatures de les PAU s’acoblaran als
continguts de la GUIA de les PAU de 2017, per la qual cosa els Models
d’exàmens de les PAU 2017 publicats en el web de PAU de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, són models també per als exàmens de
les PAU de 2018.”
Així mateix, informa de la proposta d’horaris (encara no aprovada), en la qual els
exàmens de la matèria de Valencià estan previstos per als dies 6 de juny i 4 de
juliol, de 9:30 a 11 hores.
c) Alacant: Amb l’ajuda d’una presentació que enviarà per correu electrònic al
professorat, esmenta i explica les característiques de la prova, detallades en la
documentació accessible a l’adreça http://dfc.ua.es/va/ (> espai de l’alumnat >
proves d’accés a la universitat). Indica que no es preveuen canvis en el model de
prova actual per al curs present. Per tant, continuaran aplicant-se els mateixos
criteris d’elaboració i de correcció d’exàmens que es recullen en el web del
Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València.
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; i e) la comprensió de la realitat sociolingüística immediata.
Demana al professorat que faça suggeriments de millora de la prova per a
pròximes convocatòries, especialment fent servir el correu electrònic.
L’especialista explica que els canvis hauríem d’anar encaminats a aconseguir una
prova més competencial. La sol·licitud és acollida amb interés pel professorat en
general. Per altra banda, no es considera necessari realitzar una segona reunió. Tot
i això, si durant el curs es percebera la necessitat de fer-la, podria sol·licitar-se a la
Coordinació.
3.

Balanç de les PAU de 2017

a)
L’especialista de Castelló fa una exposició dels resultats de les proves de
2017.
b)
L’especialista de València repassa i comenta les estadístiques de les
convocatòries
de
juny
i
de
juliol
de
2017:
http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/estadisticas. En general, els resultats
són una mica millors que els del curs anterior, tot i que s’observen diferències
entre els resultats per universitats.
c)
L’especialista d’Alacant ofereix un extracte de les dades estadístiques
més destacades dels resultats de la PAU del curs anterior, consultables en el web
de la Conselleria: http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/estadisticas. Els
resultats s’ajusten a la línia seguida fins ara.
4.

Torn obert de paraula

a) Castelló: Es proposa una prova més objectiva a l’hora de valorar la part de
comprensió del text. Es pregunta pel criteri de correcció i l’aplicació de la nova
ortografia. El coordinador respon que hi ha quatre anys des de l’aparició pública
de l’ortografia a la seua aplicació. En tot cas, es valorarà quan toque. A més, els
problemes podrien estar en els diacrítics, recomanarà una correcció tenint en
compte les novetats.
b) València: L’especialista anima el professorat a participar com a correctors en
les PAU. Així mateix, planteja al professorat fer una valoració o comentari sobre
els models d’exàmens actuals, però ningú no agafa la paraula. L’especialista
recorda que, d’acord amb la Guia, els textos que poden aparéixer en l’examen són
de caràcter literari o no literari. Alguns professors fan algunes intervencions sobre
els tipus de text i l’especialista en pren nota.
c) Alacant: Se suggereixen diversos canvis en alguna de les preguntes de la prova.
L’especialista anota els suggeriments.

Castelló, València i Alacant, 6 de novembre de 20017
Els especialistes,
Adolf Piquer Vidal (Castelló)
Ramon X. Roselló Ivars (València)
Carles Segura-Llopes (Alacant)

