PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2014/2015

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:

ANÀLISI MUSICAL II

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

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

HC2106AA Universitat Jaume I
29/10/2014
18:00
Seminari de Música 4.02 de la Facultat de Magisteri. Universitat de València
27/10/2014
19:00
Aulari I A1/1-51X. Universitat d’Alacant
27/10/2014
19:00

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.- Estudiar i votar si s'accepta la ponderació aprovada a València referida als tres
apartats de l’examen amb 5, 2 i 3 punts respectivament
2.- Precs i qüestions
1

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Anàlisi dels resultats de les proves PAU 2013-2014
2. Contingut de la prova per al curs vinent
3. Calendari de les proves PAU 2015
4. Precs i qüestions
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Anàlisi dels resultats de les proves PAU 2013-2014. S'informa dels resultats

obtinguts tan a la convocatòria del juny com a la de juliol en 2014, concloent
que el percentatge d'aptes és correcte.
2. Contingut de la prova per al curs vinent. S'acorda mantindre l'estructura de

l'examen del curs passat donat els resultats obtinguts, però a petició per
unanimitat dels assistents a València, ponderar els tres apartats de l’examen amb
5, 2 y 3 punts respectivament.
3. Calendari de les proves PAU 2015. S'informa del calendari de les proves PAU

del curs 2014-2015 sense cap objecció al mateix.
4. Precs i qüestions. Tots els assumptes giren al voltant de la fi de les proves del

PAU i con abastaran les universitats, aquests canvis.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Proposar un canvi de valoració de les parts de l’examen per a les PAU 2016:
Part 1: Anàlisi d’un obra: 5 punts
Part 2: Preguntes curtes: 4 preguntes a 0,5 = 2 punts
Part 3: Tema de desenvolupament: 3 punts

D) Observacions / Observaciones.
No hi ha cap
..Dimecres ........................., a ..5...... de .novembre..................................... de ..2014....
L’especialista,
El/La especialista,
ANTONIO RIPOLLÉS MANSILLA
MANUEL PÉREZ GIL
JOSÉ MARÍA ESTEVE FAUBEL
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