PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2016/
2016/17
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:

GREC II

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

Lloc:
Lugar:

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Universitat d’Alacant: Aulari II, aula A2/0C03
Universitat “Jaume I” (Castelló): aula HA 1005AA de la Facultat de
Ciències Humanes i Socials
Universitat de València (UVEG): Saló d’Actes “Sanchis Guarner” de la
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Universitat d’Alacant: 31 de gener
Universitat “Jaume I” (Castelló): 1 de febrer
Universitat de València (UVEG): 2 de febrer
Universitat d’Alacant: 18-19
Universitat “Jaume I” (Castelló): 17:30-18:30
Universitat de València (UVEG): 18:30-19:30

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Presentació de l’especialista
2. Informació PAU 2016
3. Informació PAU 2017
4. Torn obert de paraules
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
A aquestes reunions assistiren 65 professors a Alacant, 28 a Castelló i a València
signaren 70 professors, malgrat que el nombre de presents era major.
En el primer punt, es presentaren els nous professors especialistes de les
Universitats d’Alacant i de la UJI de Castelló, els professors Antoni Biosca Bas i
Rubén Montañés Gómez respectivament. No calgué la presentació en la reunió del
especialista de la UVEG per continuar el mateix del curs passat, Jordi Sanchis
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Llopis, que està acompanyat de la professora assessora de Secundària, que també
continua, Remedios Pont Vidal.
En el segon punt, els especialistes van fer un resum dels resultats de la prova de
“Grec II”, que presenta un percentatge alt d’aprovats, amb una diferència molt
raonable entre la primera i segona convocatòria. Per a una informació completa
es remet als professors al web: www.ceice.gva.es/web/universidad/estadisticas.
En el segon punt, els especialistes van fer un resum del procés que ha portat fins a
aquestes circumstàncies extraordinàries. Es resumeix el contingut del document de
la comissió gestora de les PAU en el territori autonòmic: organització de les
proves, calendari i ponderacions. Es fa esment igualment de les indicacions
rebudes dels Vice-rectorats de les diverses Universitats, que aconsellen la
continuïtat completa respecte al curs passat del tipus de proves i criteris de
correcció. Aquesta és la proposta que va assumir la comissió autonòmica de “Grec
II”, reunida el dia 25 de gener a València.
En el torn obert de paraules, es consideren molt raonables les decisions preses
respecte a l’examen d’enguany.
Els professors expressaren la importància que la presentació del examen siga tan
correcta i clara com en el curs passat.
Es plantejà obrir una reflexió sobre el model d’examen respecte a la traducció: si
ha de ser d’un text ja treballat o no a classe i, en el primer cas, sobre el nivell i
selecció d’aquests textos. No sembla pertinent abordar aquesta qüestió en este
moment de transició i s’ajornà per a quan les circumstàncies siguen més
favorables.
Alguns professors presents pregunten sobre el temari de cultura, que serà el
actualment vigent després de l’última modificació, que el va deixar en set temes. Es
demana el seu enviament de nou als centres.
S’expressà, com calia esperar, el prec que tots els detalls de la prova del curs 201718 estiguen clars i comunicats en setembre d’aquest any. Es recorda des de la mesa
que els condicionaments de caràcter polític estan fora del control de les
Universitats i que aquests han estat decisius en el curs actual.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Continuïtat al curs actual del model de la prova, dels continguts sotmesos a
examen i dels criteris de correcció vigents en el curs 2015-2016.

D) Observacions / Observaciones.

València, a 9 de febrer de 2017
L’especialista,
El/La especialista,
Jordi Sanchis Llopis (Universitat de València)
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