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PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT. 

CURS 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: 
Valencià: llengua i literatura 

 

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

 

 

Lloc: 

Lugar:  

Castelló (Universitat Jaume I) 

Data: 

Fecha: 

30 de gener de 2017 

Hora: 
Hora: 

17:30 h 

 

 

Lloc: 

Lugar:  

València (Sala de Actes Sanchis Guarner, Facultat de Filologia, Traducció i 

Comunicació, Universitat de València) 

Data: 

Fecha: 

31 de gener de 2017 

Hora: 
Hora: 

17 h 

 

 

Lloc: 

Lugar:  

Alacant (Sala d’Actes, Aulari II, Universitat d’Alacant) 

Data: 

Fecha: 

1 de febrer de 2017 

Hora: 
Hora: 

18 h 

 

 

 

No Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria  

 

 

A) Ordre del dia:  
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1.-Presentació de l’especialista 

2.- Informació sobre les PAU de 2017 

3.- Balanç de les PAU de 2016 

4.- Torn obert de paraula 

 

B) Desenvolupament de la reunió  

 

1.-Presentació de l’especialista 

 

a) L’especialista de Castelló continuarà sent Adolf Piquer: apiquer@fil.uji.es 

b) L’especialista de València serà Joan Rafael Ramos: joan.r.ramos@uv.es. Es 

reparteix un document amb informació sobre l’Olimpíada de Valencià que es 

duu a terme cada any a la Universitat de València: 

http://www.uv.es/uvweb/delegacio-incorporacio-UV/ca/cooperacio-

secundaria/olimpiades/valencia/bases-1285871003133.html 

c) Carles Segura-Llopes informa que enguany assumirà ell la coordinació de 

l’assignatura per la Universitat d’Alacant i de la Miguel Hernández d’Elx. Es 

reparteix un document escrit un amb totes les adreces i dades necessàries per a 

obtenir informació sobre les normatives que regulen la PAU i sobre l’estructura, 

criteris i altres aspectes relacionats amb la prova de l’assignatura de Valencià: 

Llengua i Literatura. Entre aquestes dades, hi ha la seua electrònica 

(carles.segura@ua.es) per a les possibles consultes que puguen plantejar-se 

sobre l’assignatura, la del Servei d’Alumnat de la UA (acces@ua.es, 

https://sa.ua.es/va/selectividad/la-prova-d-acces-a-la-universitat.html). Indica les 

dates en què tindran lloc les dues convocatòries de la PAU. Es reparteixen dos 

documents més que expliquen com es pot participar en la VI Olimpíada de 

Filologia Catalana i sobre la manera de sol·licitar visites als centres organitzades 

pel Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües per a donar informació sobre els 

graus i la presència del valencià a la UA. 

 

2.- Informació sobre les PAU de 2017 

 

a) Castelló: El professorat ha mostrat la seua inquietud per com s’han retardat les 

convocatòries i les resolucions sobre aquesta mena de proves. S’ha acordat 

mantenir el mateix format de prova que en els anys precedents. També comunica 

al professorat les dates en què es realitzarà la prova de 2017, tant la de juny com 

la de juliol. 

b) València: El professorat es mostra preocupat per la incertesa de les proves. El 

coordinador explica que, d’acord amb el currículum vigent (Decret 87/2015, del 

DOCV 10/06/2015) i tenint present les orientacions publicades en el BOE del 

23/12/2016, que no afecten l’assignatura de Valencià: llengua i literatura, es pot 

mantenir el mateix tipus de prova que en els anys anteriors. Per tant, s’acorda 

que en la pròxima convocatòria de les PAU l’examen tindrà les mateixes 

característiques que en les convocatòries anteriors. També s’adverteix que la 

vigència de la prova, a hores d’ara, només està garantida per a enguany. D’altra 

banda, s’explica l’organització de les proves i els dies i les hores assignats a la 

prova de Valencià. 

c) Alacant: Esmenta les característiques de la prova, detallades en la documentació 

accessible a l’adreça http://dfc.ua.es/va/ (> espai de l’alumnat > proves d’accés a 

la universitat). Indica que no es preveuen canvis en el model de prova actual. La 

mailto:apiquer@fil.uji.es
mailto:joan.r.ramos@uv.es
mailto:acces@ua.es
https://sa.ua.es/va/selectividad/la-prova-d-acces-a-la-universitat.html
http://dfc.ua.es/va/


3 

situació d’incertesa creada durant mesos, en què estava pendent de decidir com 

seria la nova PAU, invitava a prendre una decisió conservadora. A més a més, 

després de revisar els nous continguts de 2n de Batxillerat, s’ha comprovat que 

són plenament compatibles amb el disseny de la prova dels darrers anys. Per 

tant, continuaran aplicant-se els mateixos criteris d’elaboració i de correcció 

d’exàmens que es recullen en el web del Departament de Filologia Catalana de 

la Universitat de València. Per un altre costat, insisteix que les característiques 

de la PAU actual conviden a fer un tractament de l’ensenyament de la llengua, 

de la literatura i de la sociolingüística més vinculat amb a) Les habilitats 

comunicatives bàsiques i no tant en l’anàlisi textual formal; b) la comprensió i la 

producció de textos (orals i escrits); c) el domini d’elements bàsics de la 

pronúncia (si més no, reconeixements dels trets fònics bàsics), del lèxic i de la 

gramàtica del català; d) el coneixement de referents culturals, històrics i 

identitaris; i e) la comprensió de la realitat sociolingüística immediata. 

 

 

3.- Balanç de les PAU de 2016 

 

a) El coordinador de Castelló fa una exposició dels resultats de les proves de 2016. 

b) El coordinador de València repassa i comenta les estadístiques de les 

convocatòries de juny i de juliol de 2016, en les quals les notes de l’assignatura 

de Valencià són similars a les de convocatòries anteriors: 

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/estadisticas 

c) Seguidament, ofereix un extracte de les dades estadístiques més destacades dels 

resultats de la PAU del curs anterior, consultables en el web de la Conselleria: 

http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/estadisticas. Els resultats s’ajusten a 

la línia seguida fins ara.   

 

 

4.- Torn obert de paraula 

 

 

a) Castelló i València: Es pregunta sobre com s’ha d’actuar davant de les novetats 

ortogràfiques publicades per l’IEC. Els coordinadors indiquen que l’organisme 

que té l’autoritat normativa al País Valencià és l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua. Això no obstant, mentre no hi haja un acord sobre aquestes novetats 

entre l’AVL i l’IEC, el més raonable és acceptar les dues solucions sempre que 

s’apliquen de manera homogènia. Quant als criteris de correcció gramaticals i 

lèxics, es remarca que les solucions adequades en les proves d’accés són les que 

les obres normatives consideren pròpies de registres formals.  

b) Alacant: Les professores Rosa Valls i Susanna Torregrosa manifesten la seua profunda 

incomoditat per la decisió de no adaptar la PAU al nou currículum de Batxillerat. 

Consideren que es tracta d’una decisió equivocada perquè perjudica l’alumnat que, fins 

el moment, ha estat preparat per docents que han decidit seguir la nova legalitat 

educativa. Altres assistents manifesten, per altra banda, que consideren igualment 

acceptable la decisió presa per part dels coordinadors especialistes de no modificar els 

criteris d’elaboració i correcció de les proves en un moment de profunda incertesa com 

el que hem viscut fins el moment. Per altra banda, es demana més informació per a 

definir millor el “model de referència” lingüístic de la PAU. El coordinador es 

compromet a consultar amb la resta d’especialistes del SUV i d’enviar un correu 

electrònic informatiu. (Feta aquesta consulta, i davant de la pregunta també de com s’ha 

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/estadisticas
http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/estadisticas
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d’actuar davant de les novetats ortogràfiques publicades per l’IEC. Els 

coordinadors indiquen que l’organisme que té l’autoritat normativa al País 

Valencià és l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Això no obstant, mentre no hi 

haja un acord sobre aquestes novetats entre l’AVL i l’IEC, el més raonable és 

acceptar les dues solucions sempre que s’apliquen de manera homogènia. Quant 

als criteris de correcció gramaticals i lèxics, es remarca que les solucions 

adequades en les proves d’accés són les que les obres normatives consideren 

pròpies de registres formals). 

 

Castelló, València i Alacant, 7 de febrer de 2017 

   

 

Els especialistes 

 

Adolf Piquer Vidal (Castelló) 

Joan Rafael Ramos (València) 

Carles Segura (Alacant) 

 


