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PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT. 
CURS 2015/2016 
 

 
Acta de la reunió de coordinació PAU de la Comissió de Matèria amb 
el professorat dels centres de secundària. 
 
Matèria: Valencià: llengua i literatura 
 
 Acta conjunta de les tres províncies 

 
 
Lloc: 
 

València (Sala d’Actes de la Facultat de Filologia,  Traducció i Comunicació 
de la Universitat de València) 

Data: 
 

27 d’octubre de 2015 

Hora:  19:15 h 
 
Lloc: Castelló (Aula 1015 de la Facultat de Ciències Humanes i Socials) 
Data: 26 octubre 
Hora:  17:00 h 
 
Lloc: Universitat d’Alacant i Universitat Miguel Hernández d’Elx 

(UMH, Aula Magna) 
Data: 28 d’octubre de 2015 
Hora: 19:00 h 
 
 
NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria 
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A) Ordre del dia 
 
1. Balanç de les PAU de 2015 
2. Les PAU en el curs 2015-2016 
3. Altres qüestions 
4. Precs i preguntes 
 
 
B) Desenvolupament de la reunió 
 
1. Balanç de les PAU de 2015 
 
a) Universitat de València. Manuel Pérez Saldanya informa que enguany assumirà ell 
la coordinació de l’assignatura per la Universitat de València, vista la impossibilitat que 
té el coordinador anterior, el professor Joan Rafael Ramos, per motius 
d’incompatibilitat. El nou coordinador facilita la seua electrònica (saldanya@uv.es) per 
a les possibles consultes que puguen plantejar-se sobre l’assignatura. Tot seguit, 
informa que els resultats de les estadístiques de la passada convocatòria ja es poden 
consultar en el web del Departament de Filologia Catalana de la UV 
(http://www.uv.es/uvweb/departament-filologia-catalana/ca/recursos/proves-acces-
universitat-valencia-llengua-literatura/informacio-proves-1285923101591.html). Indica 
que, tal com mostren les estadístiques, les notes de l’assignatura de Valencià són 
similars a les de les altres assignatures comunes tant en la prova de juny com en la de 
juliol. També es comenta que les diferències entre les diverses universitat valencianes 
pel que fa a la nota de l’assignatura són mínimes i que s’han corregit, en bona mesura, 
les petites desviacions que s’havien detectat en cursos anteriors. Com és habitual, les 
notes de la prova de juliol son una mica més baixes que les de la de juny. 
 
b) Universitat Jaume I.  
 
Adolf Piquer informa sobre el desenvolupament de la prova del curs 2014-2015. 
Ofereix un extracte de les dades estadístiques més significatives dels resultats de les 
convocatòries del juny i del juliol. Els resultats s’ajusten a la línia seguida fins ara.  
Aquests resultats són als documents consultables a: 
http://cece.gva.es/univ/val/PAU_estadisticas.htm. 
 
A continuació comenta les diferències que s’observen pel que fa a convocatòries 
anteriors i entre la de juny i juliol. Afegeix que hi ha una lògica en les darreres que 
correspon al poc temps entre elles i al caràcter dels alumnes que concorren a la segona 
convocatòria.  
 
c) Universitat d’Alacant i Universitat Miguel Hernández d’Elx. Josep Martines 
informa sobre el desenvolupament de la prova del curs 2014-2015. Ofereix un extracte 
de les dades estadístiques més significatives dels resultats de les convocatòries del juny 
i del juliol. Els resultats s’ajusten a la línia seguida fins ara.  Aquests resultats són als 
documents consultables a: http://cece.gva.es/univ/val/PAU_estadisticas.htm.  
 
Recorda que tota la documentació de la PAU es pot trobar a http://dfc.ua.es/va/ > espai 
de l’alumnat > proves d’accés a la universitat. Dóna també la seua adreça electrònica 
(josep.martines@ua.es) i el telèfon de contacte (965 90 34 10; secretaria del 
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Departament de Filologia Catalana UA). Les consultes no vinculades específicament 
amb el model i amb el contingut de la prova poden adreçar-se al Negociat d’Accés de la 
UA, al telèfon 965 90 38 51 i acces@ua.es.  
 
2. Les PAU en el curs 2015-2016 
 
a) El coordinador per la Universitat de València apunta que la prova vigent es mantindrà 
en la convocatòria d’enguany. Tenint en compte el caràcter transitori de les PAU 
actuals, no hi haurà cap modificació de la prova per al curs 2015-2016. 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. 
 
b) Adolf Piquer comenta que atenent als criteris vigents de les proves, la seua validesa 
es podria fer valer per al proper curs si no s’anuncia el contrari durant el present curs.  
 
c) Josep Martines recorda 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). No es preveuen canvis en el model de prova actual. Quant a aquest model, 
remarca que a) el primer text sempre serà literari. Els assistents demanen que els autors 
d’aquest text siguen escriptors de relleu; i b) el segon text podrà no ser de tipus literari i 
podrà tractar qüestions de temàtica sociolingüística.  
 
Cal que el professorat conega detalladament tota la documentació que hi ha a l’adreça 
esmentada adés sobre l’orientació de la prova i sobre els aspectes curriculars que cal 
potenciar a l’aula. Amb especial atenció al professorat que s’estrena en la docència de 
2n de batxillerat, es recorda quin ha estat el procés d’elaboració del model de prova 
vigent i les motivacions pedagògiques d’aquest model nou. S’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. 
 
Així mateix, recorda que les de 2016 seran les darreres PAU. Si hi ha cap canvi que 
hagen de donar a conèixer els especialistes de les proves, serà comunicat per mitjà del 
web (http://dfc.ua.es/va/ > espai de l’alumnat > proves d’accés a la universitat). 
 
3. Altres qüestions 
 
a) El coordinador informa que la Universitat de València té prevista l’organització de la 
V Olimpíada de Valencià i anima els professors perquè tracten d’engrescar els 
estudiants perquè hi participen. Tot seguit, el professor Àngel Peiró pren la paraula per 
donar més detalls sobre l’organització de l’Olimpíada. En un altre ordre de coses, el 
coordinador dóna a conèixer el calendari i els horaris de les PAU de l’any 2016. 
 
b)  En el cas de Castelló no hi ha altra qüestió.  
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c) Josep Martines recorda la necessitat de mantenir contacte entre el professorat de 
secundària i el universitat. En aquest sentit, anima els assistents a participar en 
l’Olimpíada que organitza des de fa temps el Departament de Filologia Catalana de la 
UA, a proposar iniciatives de formació per al professorat mateix i a sol·licitar la 
presència de la UA en els centres d’ensenyament mitjà (conferències, cursos, 
exposicions...). Reparteix un full amb les adreces de contacte amb la direcció del  
Departament (angels.frances@gcloud.ua.es, direcciofilcat@gmail.com). Finalment, 
insisteix en la conveniència de transmetre a l’alumnat de batxillerat una imatge positiva 
dels estudis de Filologia Catalana: s’espera que en un futur immediat hi haurà una 
demanda important de docents de català en secundària. 
 
4. Precs i preguntes 
 
a) Es plantegen diferents preguntes respecte al procés d’accés a la universitat el curs 
2017-2018. El coordinador de la Universitat de València indica que, d’acord amb la 
informació rebuda pel coordinador general de les PAU, les universitats públiques 
valencianes i la Conselleria estan estudiant el tema i que, fins ara, s’ha consensuat que 
totes adoptaran el mateix procediment d’accés amb la idea de no fer més proves 
específiques que les que haja de realitzar l’estudiant en l’avaluació final de batxillerat 
prevista. 
 
Sense cap altra qüestió es clou la sessió. 
 
b) Es clou la sessió de l’UJI a 17:45 h del dia i data consignats.  
 
c) A la UV es clou la sessió sense cap altra qüestió. 
 
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica 
 
No se’n planteja cap. 
 
D) Observacions 
 
No n’hi ha. 
 
València, Castelló i Alacant a 5 de novembre de 2015 
   
 
L’especialista, 
 
 
 
Manuel Pérez Saldanya Adolf Piquer Vidal Josep Martines Pérez 


