PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2016/17
Acta de la II 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:

Arts Escèniques

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

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

València, Facultat de Magisteri

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

Alacant,

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

Facultat de Ciències Humanes i Socials, Universitat Jaume I de Castelló

5 d’abril
18,30 hores

6 d’abril
16,30 hores

5 d’abril
16,30 hores

A) Ordre del dia / Orden del día.
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1. Esclariment de dubtes al voltant de la prova.
2. Acords per a la selecció d’obres per a les proves del pròxim curs.
3. Torn obert de paraules.
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Presentem un acta conjunta de les tres reunions.
A les reunions celebrades a València, Alacant i Castelló amb el professorat de
Batxillerat de la matèria Arts Escèniques, es repassaren les preguntes de l’exercici donat
com a model i s’esclariren els dubtes.
A la reunió de València i Alacant es plantejà per al pròxim curs que les parelles de les 8
obres proposades per treballar apareguen juntes en les opcions A i B de la mateixa
prova.
Les parelles d’obres seran:
Edipo rey / Medea
Hamlet / El sueño de una noche de verano
Esperando a Godot / La cantante calva
Tres hermanas / Hedda Gabler
Queda per plantejar la proposta al professorat de Castelló per atendre a les diverses
observacions en les tres províncies i finalment arribar a un acord.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica /
Es demana que els presidents de cada tribunal comproven el correcte funcionament dels
equips de reproducció de vídeo i àudio de les aules d’examen.
D) Observacions / Observaciones.

Valencia, a 26 de abril de 2017
L’especialista,
El/La especialista,

(Ficar Nom i cognoms)
(Poner nombre y apellidos)
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