PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2019-2020
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.
Matèri Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
a:
Materia
:
Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de
las tres provincias
Lloc: Alacant: Aula 1.4, Edifici Altabix, Universitat Miguel
Lugar: Hernández d'Elx.
Castelló: Aula 1101, ESTCE. Universitat Jaume I.
València: Saló d'Actes de l'Edifici 3G, segona planta de
l'ETSIAMN. Universitat Politècnica de València.
Data: Alacant i València: 29 d'octubre de 2019
Fecha: Castelló: 28 d'octubre de 2019
Hora: Alacant: de 19h a 20h
Hora: Castelló: 16h a 17h
València: de 19h a 19h50'
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N Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta
O matèria / Se celebrará segunda reunión de coordinación
de esta materia.
(Indiqueu SI o NO / Indicar SI o NO)
(Cas que marqueu amb SI, cal que féu constar l’ordre del dia de la
segona reunió de coordinació que se celebrarà en març o abril /
Caso de marcar con un SI, haced constar el orden del día de la
segunda reunión de coordinación que se celebrará en marzo o
abril).
Ordre del dia de la segona reunió de coordinació / Orden del día
de la segunda reunión de coordinación:

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe de l'Especialista.
2. Coordinació de les PAU del curs 2019/2020.
3. Torn obert de paraula..
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
En el primer punt de l'ordre del dia es van comentar els resultats
de les proves d'accés del curs 2018-2019 de MCCSS en les
diferents províncies.
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Es va proporcionar la informació sobre la creació d'una comissió
tècnica que revisarà els continguts i la forma de corregir la
selectivitat (https://bit.ly/2BxQwW9).
També es va comentar el document de la FESPM sobre l'ús de les
calculadores (https://bit.ly/347ThK3) i el document de les
conclusions de les jornades EBAU de la comissió d'educació del
Comité Español de Matemáticas (https://bit.ly/2pToZvA). Es van
proporcionar les direccions anteriors amb la finalitat que els
professors puguen analitzar-los de cara a properes reunions.
També es va facilitar el nom i la direcció electrònica de
l'assessora de la comissió.
En el segon punt de l'ordre del dia es va indicar que no hi haurà
canvis en la prova en el present curs.
En el torn obert de paraula, es va demanar en la reunió d'Alacant
que es fera un estudi de les qualificacions per exercici i es
detallaren els criteris de correcció.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para
la Subcomisión Académica.
No n'hi ha.
D) Observacions / Observaciones.

El nombre d'assistents va ser de 126 en la reunió de la província
d'Alacant, de 85 en la reunió de la província de Castelló i de195
en la reunió de la província de València.
Els membres i direccions electròniques de la comissió de matèria
són:
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M. Angeles Carnero, Universitat d'Alacant (acarnero@ua.es)
Rafael López, Universitat de València (Rafael.F.Lopez@uv.es)
José Mas Marí, Universitat Politècnica de València,
(jmasm@mat.upv.es)
Juan Francisco Monge Ivars, Universitat Miguel Hernández d'Elx
(monge@goumh.umh.es)
Manuel Sanchis, Universitat Jaume I de Castelló (sanchis@uji.es)
L'assessora de la comissió és la Professora Judith García
(jgarcia@iesgadea.es)
Annexem un document amb les característiques de la prova de
MCCSS.
Castelló, a 14 de novembre de 2019
L’especialista,
El/La especialista,

Manuel Sanchis López
(Ficar Nom i cognoms)
(Poner nombre y apellidos)
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