PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2015/2016
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:

ECONOMIA DE L’EMPRESA

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

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

Universitat Jaume I de Castelló

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

Universidad Miguel Hernández

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

Universidad Politécnica de Valencia

Dimarts, 27 d’octubre de 2015
17:00

Dimecres, 28 d’octubre de 2015
18:00

Dijous, 29 d’octubre de 2015
18:00

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta 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).
1

Ordre del dia de la segona reunió de coordinació / Orden del día de la segunda reunión
de coordinación:
No procedeix

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe dels especialistes / Informe de los especialistas
2. Informe sobre les PAU de 2015 / Informe sobre las PAU de 2015
3. Organització de les proves d’accés a la Universitat del curs 2015/16 /
Organización de las pruebas de acceso a la Universidad de 2015/16.
4. Torn obert d’intervencions / Turno abierto de intervenciones.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
En referència al primer punt de l’ordre del dia, els especialistes recorden que,
d’acord amb la informació de la qual es disposa actualment, les PAU que es
celebraran el curs 2015/16 seran les darreres que hi haurà, ja que el proper curs
hauria d’implantar-se el sistema d’accés a la universitat previst a la LOMCE. En
aquest sentit, es fa referència al RD 412/2014.
A continuació, en el segon punt de l’ordre, els especialistes informaren dels resultats
relatius a la matèria d’Economia de l’Empresa en les Proves d’Accés a la
Universitat de 2015. Es comparen els resultats amb els dels convocatòries anteriors,
destacant la progressiva millora en la convocatòria de juny, mentre que en la de
juliol s’han observat unes mitjanes una mica inferiors a les dels dos darrers anys.
Respecte a l’organització de les proves de 2016, els especialistes exposen que no
canvien els continguts del temari d’Economia de l’Empresa, ni tampoc l’estructura
de l’examen ni els criteris generals d’avaluació. També recorden l’existència del
document d’orientacions sobre el programa d’Economia de l’Empresa, així com la
seva disponibilitat en les pàgines web de les diferents universitats.
Es presenta el calendari de les proves, que ja ha estat aprovat per la subcomissió
acadèmica de les PAU.
Els especialistes també recorden que es mantenen les restriccions relatives a l’ús de
calculadores en el moment de l’examen: únicament estan autoritzades les
calculadores no programables, sense opcions gràfiques ni capacitat per a
emmagatzemar o transmetre dades.
Finalment, en el torn obert d’intervencions, un comentari en la reunió de Castelló
destacava que la part de comptabilitat està poc valorada en l’examen.
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C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hi ha cap proposta

D) Observacions / Observaciones.

Castelló, a 13 de novembre de 2015
L’especialista,
El/La especialista,
Begoña Fuster García
Sergio Marí Vidal
Joan Martín Montaner
Juan Francisco Martínez Pérez
Ignacio Mira Solves

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