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PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2008/2009

Acta de la reunió de coordinació LOGSE de la Comissió de Matèria
amb el professorat dels centres de secundària.

Matèria: Valencià: llengua i literatura

Acta conjunta de les tres províncies

Lloc: UV: Sala d’Actes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
UA: Aulari I, aula A1/1-50X
UJI: Facultat de Ciències Humanes i Socials, aula 1005.

Data: UV: 4/11/2008
UA: 5/11/2008
UJI: 3/11/2008

Hora: UV: 16 h
UA: 18 h
UJI: 18 h

X Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria

(Marqueu amb una X)

Orde del dia de la segona reunió de coordinació:
1.- Informe de la coordinació sobre les proves d’accés noves
2.- Acord, si escau, sobre els criteris de correcció de les proves noves
3.- Torn obert de paraula

A) Orde del dia

1. Informe de l’especialista
2. Organització de les PAU durant el curs 2008-09
3. Comentaris sobre la reforma de les PAU
4. Torn obert de paraula
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B) Desenvolupament de la reunió

1. Informe de l’especialista

UV: L’especialista pren la paraula per fer una anàlisi de les proves d’accés 2007-
08. Comenta els resultats de les proves a partir de les estadístiques globals, i
indica que les notes mitjanes de valencià obtingudes en totes les universitats
valencianes van del 5’5 al 6’5, com també passa en l’assignatura de Castellà.
(Les estadístiques globals es poden consultar a la pàgina web del Departament
de Filologia Catalana de la Universitat de València).

UA: L’especialista pren la paraula per fer una anàlisi de les proves d’accés 2007-
08. Comenta els resultats de les proves a partir de les estadístiques globals, i
indica que les notes mitjanes de valencià obtingudes en totes les universitats
valencianes van del 5’5 al 6’5, com també passa en l’assignatura de Castellà.
(Les estadístiques globals es poden consultar a la pàgina web del Departament
de Filologia Catalana de la Universitat de València i d’Alacant).

Com cada curs, reparteix un dossier de material amb adreces i telèfons
d’interès per als professors i amb les proves i els criteris de les convocatòries de
juny i de setembre del 2007-2008.

El professorat va considerar adequades les dues proves (tipus de text a
comentar i les qüestions).

UJI: L’especialista proporciona informació general sobre les pàgines web on
trobar informació relativa les proves d’accés (criteris de correcció, exàmens
passats, estatístiques i documents legals). També felicita l’IES d’Alcalà de
Xivert per les qualificacions del seu alumnat.

2. Organització de les PAU durant el curs 2008-09

UV: Es confirma que les PAU en la convocatòria de 2009 mantindran el mateix
sistema organitzatiu que fins ara. Això significa que el model d’examen de
valencià i els criteris de correcció aplicats seran els acordats fins ara.

UA: Es confirma que les PAU en la convocatòria de 2009 mantindran el mateix
sistema organitzatiu que fins ara. Això significa que el model d’examen de
valencià i els criteris de correcció aplicats seran els acordats fins ara.

Vam insistir en la conveniència parar atenció a classe sobre el darrer punt del
comentari (l’expressió de l’opinió pròpia sobre el text).

UJI: Les PAU del 2009 mantindran el mateix sistema organitzatiu que fins ara.
Això significa que el model d’examen de valencià i els criteris de correcció
aplicats seran els acordats fins ara.

3. Comentaris sobre la reforma de les PAU

UV: S’indica que està previst que les noves proves d’accés a la universitat
s’implanten el curs 2009-2010. La Generalitat Valenciana ja ha publicat el
decret en què s’estableix el currículum de Batxillerat (DOCV 5806, de
15/7/2008, Decret 102/2008, d’11 de juliol); amb tot, encara no s’ha publicat el
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Projecte de Reial Decret que regula les noves PAU. Sí que disposem, però, d’un
esborrany en què s’indica l’estructura bàsica de les proves i on s’adverteix que
caldrà establir el tipus de prova per a les llengües cooficials. (Es pot consultar
aquest esborrany a la pàgina web del Departament de Filologia Catalana de la
Universitat de València). Per tant, mentre no aparega publicat el Reial Decret no
podrem començar a treballar en la prova de valencià. Es preveu que es publicarà
a finals de desembre. És per això que s’ha proposat una segona reunió de
coordinació per al mes de març.

UA: S’indica que està previst que les noves proves d’accés a la universitat
s’implanten el curs 2009-2010. La Generalitat Valenciana ja ha publicat el
decret en què s’estableix el currículum de Batxillerat (DOCV 5806, de
15/7/2008, Decret 102/2008, d’11 de juliol); amb tot, encara no s’ha publicat el
Projecte de Reial Decret que regula les noves PAU. Sí que disposem, però, d’un
esborrany en què s’indica l’estructura bàsica de les proves i on s’adverteix que
caldrà establir el tipus de prova per a les llengües cooficials. (Es pot consultar
aquest esborrany a la pàgina web del Departament de Filologia Catalana de la
Universitat de València i d’Alacant). Per tant, mentre no aparega publicat el
Reial Decret no podrem començar a treballar en la prova de valencià. Es preveu
que es publicarà a finals de desembre. És per això que s’ha proposat una segona
reunió de coordinació per al mes de març o abril.

En general el professorat considera la conveniència d’aprofitar el canvi en
les proves d’accés per a introduir canvis en el model de prova de la nostra
matèria. Són majoritàries les opinions que veuen poc adequat el model actual
basat exclusivament en el comentari de text. Caldria ponderar la necessitat que la
prova de castellà i la de valencià hagen de ser iguals: no són equiparables els
contextos sociolingüístic i acadèmics de les deus matèries ni la competència
comunicativa de l’alumnat en les dues llengües.

UJI: S’indica que està previst que les noves proves d’accés a la universitat
s’implantaran en el curs 2009-2010. Com que falta legislació reguladora (que
previsiblement s’aprovarà en els mesos pròxims), s’ha proposat una segona
reunió de coordinació per al mes d’abril.

Unes quantes persones intervenen fent notar la conveniència de modificar la
prova per a allunyar-la de les fórmules estereotipades, amb la intenció que
afavoresca els bons usuaris del valencià.

4. Torn obert de paraula

UV: Algun professor ha mostrat el seu malestar pel fet que considera que hi ha
hagut correctors de les PAU que han puntuat sense seguir els criteris de
correcció acordats. Des de la Coordinació, es manifesta que s’intenten corregir
aquestes possibles desviacions per mitjà de les segones i terceres correccions a
càrrec d’un altre vocal corrector o del mateix especialista. Amb tot, si persisteix
el problema, se n’intenten esbrinar les causes.

UA: Diversos professors proposen la introducció d’una prova oral en el model
de PAU nou.
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UJI: Una part del professorat expressa malestar i disgust per les discrepàncies
existents entre les qualificacions obtingudes per una part l’alumnat durant el
batxillerat, d’una banda, i en les proves de selectivitat, de l’altra banda. S’enceta
un debat sobre les diverses interpretacions possibles dels criteris de correcció.
Finalment, es consensua que s’extreme el rigor en les reunions de criteris de
correcció. Així mateix s’insisteix vivament en la necessitat de comptar amb un
tercer corrector per tribunal.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica

UJI: A causa de la complexitat de la correcció dels comentaris de text, i per a
evitar, en la mesura del que és humanament comprensible, errors en les
correccions, insistim en la necessitat d’un tercer corrector per tribunal.

D) Observacions

València/Alacant/Castelló,  27 de novembre del 2008

Els especialistes,

UV: Joan Rafael Ramos Alfajarín
UA: Josep Martines
UJI: Manuel Sifre


