
REQUISITS I CRITERIS PER A LA PROPOSTA DE DESIGNACIÓ I 

COMPOSICIÓ DELS TRIBUNALS QUALIFICADORS DE LES PROVES 

D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 
Informat el Consell de Govern número 32 de l’1 de Març de 2013 

 

 

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a 

l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a 

les universitats públiques espanyoles, contempla en l’article 17 el règim dels tribunals 

qualificadors de les proves d’accés a la universitat i estableix en l’apartat primer que 

«Els tribunals qualificadors de les proves d’accés a la universitat han d’estar integrats 

per personal docent universitari i per catedràtics i professorat d’ensenyament 

secundari que impartisquen batxillerat» i en l’apartat segon que «La comissió 

organitzadora de la prova designarà i constituirà els tribunals qualificadors, amb la 

garantia que tots els exercicis puguen ser qualificats per vocals especialistes de les 

distintes matèries incloses en la prova.» 

 

La proposta de designació dels membres dels tribunals de les proves d’accés a la 

universitat és competència discrecional dels òrgans de l’àmbit educatiu universitari i la 

finalitat d’aquesta relació de criteris és autolimitar aquesta discrecionalitat per a afegir 

major objectivitat al procés de proposta de nomenaments; per aquesta raó s’ha 

d’interpretar i aplicar sempre sota els principis d’igualtat d’oportunitats i de foment de 

participació del màxim nombre de membres distints de les comunitats universitària i no 

universitària. 

 

Els tribunals que han de cuidar i corregir els exercicis de les proves d’accés a la 

universitat (PAU) són proposats des del vicerectorat de la Universitat Jaume I que té les 

competències en l’accés a la universitat i definitivament nomenats per la Comissió 

Gestora de les Proves d’Accés de la Generalitat Valenciana. 
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Poden ser correctors o correctores en els tribunals: 

a) Personal docent universitari amb vinculació permanent amb la Universitat Jaume I:  

- Professorat funcionari dels cossos docents universitaris  

- Professorat contractat doctor i professorat col·laborador (segons acord de la 

Comissió Gestora de la PAU de 29 de febrer de 2012) 

b) Personal funcionari d’ensenyament secundari, que imparteix durant el curs 

’assignatura que ha de corregir.  l

 
La proposta de tribunals ha de complir els criteris següents: 

a) Cada curs, el professorat que complisca un dels dos requisits abans esmentats i 

vulga ser voluntari en els tribunals de les PAU, emplenarà la corresponent 

sol·licitud en els terminis i la forma que s’establisca. 

b) En cada convocatòria de les PAU, les persones que ocupen la presidència i la 

secretaria de tots els tribunals són nomenades des del vicerectorat de l’UJI amb 

competències en l’accés a la universitat, sense que siga requisit haver-se presentat 

voluntàries. 

c) Incompatibilitats. Un professor o professora d’un determinat IES no pot corregir 

exercicis d’estudiantat de l’esmentat IES, ni directament ni provinents d’un altre 

tribunal a conseqüència de la sol·licitud d’una segona correcció. 

d) Nombre màxim de professorat d’un mateix IES. Per cada convocatòria de PAU 

s’estableix un límit màxim de cinc professors o professores membres de tribunals 

per cada IES. 

e) El professorat especialista de matèria ha de formar part dels tribunals, excepte en 

casos de força major. 

f) Els assessors i assessores de matèria han de formar part dels tribunals, si són 

voluntaris. 
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g) El percentatge de professorat de l’UJI i dels IES ha d’estar en la franja que va del 

40% al 60%. Aquest percentatge s’entén sobre el global de tots els membres de tots 

els tribunals de cada convocatòria. 

h) El nombre de professorat no voluntari nomenat d’ofici ha de ser el mínim 

necessari. 

i) L’ordre de prelació segons el qual el professorat voluntari pot ser nomenat 

membre de tribunal s’estableix per sorteig públic, que s’ha de realitzar una vegada 

coneguda la relació de professorat voluntari dels IES, facilitada per la conselleria 

competent en matèria d’educació, i de l’UJI. El sorteig consistirà a l’extracció a 

l’atzar de tres lletres qualsevol, per un procediment informàtic. A partir d’aquestes 

tres lletres s’ha d’ordenar alfabèticament, per matèries, d’una banda, el professorat 

voluntari dels IES i, d’una altra banda, el de l’UJI. Seguint aquest ordre s’han de 

nomenar els membres dels tribunals, sempre que no es vulneren els criteris anteriors. 
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