
 

 

 
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.  

CURS 2017/18 
 

 
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: 

GEOGRAFIA  

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

Lloc:  
Lugar:  

 

Data: 
Fecha: 

 

Hora:  Hora:  
 
NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará 

segunda reunión de coordinación de esta materia. 
 
 
 
REUNIÓ FETA A CASTELLÓ DE LA PLANA 

A) Ordre del dia / Orden del día. 

 
1. Presentació del nou especialista de la UJI i del nou assessor del professorat. 
2. Entrega i comentari dels resultats de les proves de 2017. 
3. Perspectives per a les proves d’aquest any 2018. 
4. Precs i preguntes. 
 
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión. 
 
1.-Davant l’absència de l’especialista, és el nou assesor el que es presenta a sí mateix i 
el que presenta també al nou especialista de l’UJI. 
1.-Després es reparteixen als assistents els resultats de les proves de juny i juliol de 
2017. Una vegada entregades les fotocòpies corresponents, es comenten els resultats i 
els continguts dels exàmens. 
3.-A continuació, l’assessor comunica que les noticies que ha rebut de l’especialista 
indiquen que aquest any tot segueix igual i que no es farà cap canvi en el tipus 
d’exàmen de la convocatòria de juny i juliol de 2018. 



4.-Es comenta la possibilitat de fer una altra reunió amb l’especialista. Hi ha diversitat 
d’opinions al respecte. Alguns són partidaris de fer-la; altres consideren que si no hi ha 
canvis, no val la pena fer-la. Els professors que donen l’assignatura per primera vegada 
són els més partidaris de fer una segona reunió per clarificar dubtes. 
 

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión 
Académica. 
 
1.- Enunciats més clars: es demana que els enunciats de les preguntes dels exàmens 
siguen més curts i més clars. 
2.- Clarificar i concretar les suggerències: caldria clarificar i concretar més aquells 
aspectes del temari, ja “suggerits” pels especialistes, i dir quins es consideren ara menys 
importants.  
    Cada any hi ha nous professors que donen per primera vegada l’assignatura i no 
coneixen les noves suggerències que es van fent en cada reunió. Seria de gran ajuda que 
aquestes noves suggerències quedaren incorporades a un document escrit per a que 
tothom les coneguera. 
3.- Analitzar els llibres de text: també es proposa que els especialistes analitzen bé els 
continguts i la metodologia oferida pels diferents llibres de text que es fan servir en els 
centres. En moltes ocasions, la importància que es dona a aquestos aspectes varia 
moltissim segons els llibres, o inclús de vegades, ni tan sols estan presents. 
 
D) Observacions / Observaciones. 
 
.Castelló de la Plana, a 24. de octubre de 2017 
  
L’especialista, 
El/La especialista,  
 Diego López Olivares 
 
 
REUNIÓ FETA A VALÈNCIA 
 
Lloc:  
Lugar:  

Aula F3.4. Facultat de Geografia i Història, Universitat de València 

Data: 
Fecha: 

19/10/17 

Hora:  Hora: 19:00 -20.00 
 
A) Ordre del dia / Orden del día. 

 
1. Presentació. 
2. Comentaris dels resultats de les proves de 2017. 
3. Perspectives per a les proves d’aquest any 2018. 
4. Precs i preguntes. 
 
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión. 
S’inicià la reunió a la que van assistir 274 professors.  amb una anàlisi –quantitativa i 
qualitativa- de com havien anat les proves de l’any anterior en comparació amb la resta 



de les assignatures de modalitat i també amb el històric de les notes de la primera i 
segona convocatòria de les PAU. 
La valoració qualitativa de les proves per part dels intervinents (tant dels membres de la 
comissió com del professors assistents) va ser positiva.  
Respecte a les proves del 2018 es va explicitar als professor que no es farien canvis 
significatius del model d’examen i que, per tant, tot seguiria igual. 
S’entrà finalment en un torn de preguntes on algunes professors assenyalaren la 
conveniència de reduir temari al que es contestà que no es podia fer, però que hi havien 
temes que tenien una prioritat com s’havia indicat en més d’una ocasió. Es va insistir 
molt en el tema de la claredat, en la importància de la correcta comunicabilitat dels 
mapes que els alumnes facen. També en la importància de la interrelació de conceptes 
que podien aparèixer als exàmens. 
Després de tancar el torn de les preguntes obertes i del precs, sense res destacable que 
senyalar, es va tancar la reunió. 
 
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión 
Académica. 
No s’en va fer cap concreta. 
D) Observacions / Observaciones. 
No hi ha observacions 
 

 

València a 21 de Novembre de  2017 

Jaime Escribano (especialista UV) 

Josep E. Pardo Pascual (especialista UPV) 

  



REUNIÓ FETA A ALACANT 
 
Lloc:  
Lugar:  

Aula de la Universitat Miguel Hernández d’Elx 

Data: 
Fecha: 

24/10/17 

Hora:  Hora: 19:00 -20.00 
 
A) Ordre del dia / Orden del día. 

 
1. Presentació. 
2. Comentaris dels resultats de les proves de 2017. 
3. Perspectives per a les proves d’aquest any 2018. 
4. Precs i preguntes. 
 
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión. 
S’inicià la reunió a la que van assistir 112 professors,  amb una anàlisi de com havien 
anat les proves de l’any anterior en comparació amb la resta de les assignatures de 
modalitat i també amb el històric de les notes de la primera i segona convocatòria de les 
PAU. 
Respecte a les proves del 2018 es va explicitar als professor que no es farien canvis 
significatius del model d’examen i que, per tant, tot seguiria igual. Es va insistir en 
algunes idees sobre en base a quins criteris es corregeiexen els exàmens, com són els 
exàmens, com es puntuen i on poden recopilar informació sobre els exàmens que s’han 
anat posant al llarg dels darrers anys. 
La reunió va transcórrer bé sense que hi hagueren cap complicació. 
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión 
Académica. 
No s’en va fer cap concreta. 
D) Observacions / Observaciones. 
No hi ha observacions 
 
 
Alacant a 25 d’Octubre de 2017 
 
José Ramón Valero Escandell 


