PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2021-2022

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:

Valencià: Llengua i Literatura II

Materia:

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

Lloc:

UA/UMH: Saló d’Actes de l’Aulari II de la Universitat d’Alacant

Lugar:

UJI: Aula HA1205AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
UV/UPV: Sala d’Actes de la Facultat de Filologia de la UV

Data:

11/11/2021

Fecha:
Hora:

UA/UMH: 17 h

Hora:

UJI: 16.00 h
UV/UPV: 18 h

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)
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A) Ordre del dia / Orden del día.

1. Presentació dels especialistes
2. Informació sobre les PAU de 2021
3. Informació sobre les PAU de 2022
4. Proposta de modificació de criteri d’avaluació per a Guia PAU 2023
5. Torn obert de paraula

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.

1. PRESENTACIÓ DELS ESPECIALISTES
S’hi presenten els tres especialistes en les tres reunions Emili Casanova, Josep Lluís
Martos i Maria D. Oltra), així com el representant de professorat (Àlan Greus) i s’hi
facilita el correu electrònic perquè el professorat de batxillerat hi puga contactar. Adolf
Piquer, com a anterior coordinador de la matèria en l’UJI assisteix a la reunió en aquella
universitat per a acomiadar-se del professorat.

2. INFORMACIÓ SOBRE LES PAU DE 2021
En les tres universitats es van presentar els resultats de les proves PAU 2021 d’aquesta
matèria, globals i per universitats, així com en relació amb les altres assignatures
comunes. De les dades es va concloure que han estat molt positives i que, malgrat tot,
s’està intensificant la coordinació perquè les preguntes de la prova no es presten a
confusió.

3. INFORMACIÓ SOBRE LES PAU DE 2022
Es revisa completament la Guia PAU en les tres universitats, glossant-la punt per punt,
com a document de referència per al professorat per a aquestes proves. S’hi recorda que
les proves s’adequaran al que diu la Guia PAU, que obri diverses opcions de preguntes
en cada apartat, sense necessitat que totes estiguen en una prova concreta. S’aporten
idees i/o bibliografia per a la preparació de les diferents seccions de la prova. S’informa
que la Guia PAU no ha canviat respecte del curs passat, encara que estem a l’espera de
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la decisió del Govern quant al model d’optativitat. Es recorda que totes les universitats
han de seguir uns mateixos criteris de correcció, tal com estableix la Guia PAU.
Finalment, s’informa del calendari i horari de les proves PAU 2022.
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRITERI D’AVALUACIÓ PER A GUIA PAU 2023
La comissió de matèria ha aprovat traslladar una proposta de modificació d’un criteri
d’avaluació per a la Guia PAU 2023, pel que fa a l’apartat 2. Anàlisi lingüística del text,
de la pregunta “a” del qual s’eliminarà la coda “si es desconeix la resposta d’un dels
ítems sobre pronunciació, cal deixar-la en blanc, ja que, si la resposta és incorrecta,
descompta el valor corresponent”.
Es proposa mantenir les quatre lectures de literatura de la convocatòria actual, atesa la
previsió de canvis propers sobre el Batxillerat i les Proves PAU.
Algunes persones assistents a la reunió de l’UJI van manifestar que aquest canvi podria
promoure que l’alumnat respongués aquesta pregunta en no tenir penalització, per una
qüestió de sort o probabilitat.

5. TORN OBERT DE PARAULA
A la UA/UMH i a la UV/UPV es proposa que la comissió de matèria puga reconsiderar
la puntuació de les preguntes 1c i 1d. A la UA/UMH es concreta que se’n deixe sols
una, que es puntue sobre 1 punt i no sobre 0’5 punts, mentre que a la UV/UPV la
proposta és llevar un punt de les redaccions finals de l’apartat 3, a fi que l’alumnat no
puga deixar en blanc les preguntes de literatura. A l’UJI, s’incideix que el model
pandèmic d’optativitat permet no respondre a les preguntes de literatura; i es demana
que s’elimine l’adverbi almenys de certes preguntes del bloc 1, per a evitar que
l’estudiant faça textos més llargs, amb més possibilitats d’errades i que es pose en totes
les qüestions d’aquest apartat 1 un nombre de paraules aproximat per a respondre-les. A
les tres universitats recorden que les preguntes s’han d’adequar al nivell curricular de 2n
de BAT i que la correcció lingüística no pot contemplar errades superiors a les pròpies
d’un nivell B2. A l’UJI es demana pensar en la possibilitat d’eliminar una lectura de
literatura i a la UA es recorda que, si bé a l’assignatura d’Espanyol es lligen obres
literàries completes, també són optatives i caldria continuar equilibrant-ho amb algunes
lectures parcials, com és el cas de la poesia i de l’assaig.
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C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

Modificar la Guia PAU de 2023 en aquest punt dels criteris de correcció:
“REDACCIÓ ANTIGA (ENCARA VIGENT 2022)
2. Anàlisi lingüística del text

Puntuació: 3 punts
a) (1 punt): si es desconeix la resposta d’un dels ítems sobre pronunciació,
cal deixar-la en blanc, ja que, si la resposta és incorrecta, descompta el
valor corresponent.
b) (1 punt)
c) (1 punt)”
“REDACCIÓ NOVA (CANVI PER A 2023)
2. Anàlisi lingüística del text

Puntuació: 3 punts
a) (1 punt)
b) (1 punt)
c) (1 punt)”

D) Observacions / Observaciones.

Alacant-Castelló de la Plana-València, a 30 de novembre de 2021

Els Especialistes,
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