PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2011/2012

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:

Història d’Espanya

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

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

Universitat d’Alacant / Universitat Miguel Hernández / Universitat de
València / Universitat Jaume I
26 novembre 2011
16.00

Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.

Ordre del dia de la segona reunió de coordinació / Orden del día de la segunda reunión
de coordinación:
1.- Informació respecte a la reunió amb la Comissió Gestora
2.- Torn obert de paraula
A) Ordre del dia / Orden del día.
1.- Informe de l’especialista proves PAU curs 2010/2011
2.- Planificació de les proves PAU curs 2011/2012
3.- Torn obert de paraules.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Alguns dels assistents manifesten la seua protesta pel plantejament de la prova de
la convocatòria de juny de 2011 donat que consideren que no s’ajusta a les
indicacions per al curs 2010/2011.
Alguns dels assistents proposen incloure només un text a l’examen per simplificarlo.
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Alguns assistents demanen que als enunciats de les preguntes es tracte de ser clar i
precís per no desorientar a l’alumne.
L’especialista exposa que el plantejament de la prova de juny de 2011 s’ajusta al
temari i a les indicacions de divisió en blocs temàtics en que es va plantejar
l’assignatura i informa de que la Comissió Gestora convocarà als especialistes a
una reunió per tractar el tema de l’existència d’una potencial ‘optativitat’ en
aquest tipus d’examen. Subratlla la idea de que la doble opció a l’examen no és per
triar entre una que s’estudia i l’altra que no, sinò per triar un entre d0s aspectes
que s’han estudiat. Hi haurà una segona reunió aquest curs per informar al
respecte.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hi ha
D) Observacions / Observaciones.
No hi ha
Castelló, a 27 de novembre de 2011
L’especialista,
El/La especialista,

José A. Pérez Juan
Vicent Sanz Rozalén
Francisco Sevillano
Nuria Tabanera
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