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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: GREC II 
 
 Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias 

 
Lloc: 
Lugar:  

Universitat Miguel Hernández (Elx) : aula 1.5 de l'edifici Altabix.  
Universitat “Jaume I” (Castelló): aula HA1009AA de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials. 
Universitat de València (UVEG): Saló d’Actes “Sanchis Guarner” de la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

Data: 
Fecha: 

Universitat Miguel Hernández (Elx): 24 d'octubre. 
Universitat “Jaume I” (Castelló): 24 d'octubre. 
Universitat de València (UVEG): 19 d'octubre. 

Hora:  
Hora: 

Universitat Miguel Hernández (Elx): 18:00. 
Universitat “Jaume I” (Castelló): 17:00. 
Universitat de València (UVEG): 19:00. 

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

segunda reunión de coordinación de esta materia. 
 
 
A) Ordre del dia / Orden del día. 
 
1.- Presentació dels especialistes i de l'assessora. 
2.- Informació sobre les PAU de 2017. 
3.- Informació sobre les PAU de 2018.  
4.- Torn obert de paraules. 
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B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión. 
 
1. Presentació dels especialistes i de l'assessora. 
  
Tant els tres especialistes com l'assessora són els mateixos que els del curs passat: 
 
Universitat d’Alacant: Antoni Biosca i Bas 
Universitat Jaume I de Castelló: Rubén Montañés Gómez 
Universitat de València: Jordi Sanchis Llopis. 
Assessora: Remedios Pont Vidal (professora d'ensenyament secundari). 
 
 Més que de presentació, doncs, es tracta d'un reencontre, i així és entés pels 
assistents a les reunions, que consten en fulls adjunts a la present acta. 
 
2.- Informació sobre les PAU de 2017. 
 
 S'informa sinòpticament del resultats globals del Sistema Universitari Valencià i 
després cada reunió es deté breument en els seus resultats particulars, tot remetent-se 
per a una informació completa a www.ciege.gva.es/web/universidad/estadisticas. 
 
3.- Informació sobre les PAU de 2018. 
 
 En línies generals, hom insisteix al caràcter que les PAU del 2018 tenen respecte 
a les del 2017, en referència als acords de la comissió gestora a aplicar al curs 2017-18, 
segons els quals «els exàmens de les assignatures de les PAU s’acoblaran als continguts 
de la GUIA de les PAU de 2017, per la qual cosa els Models d’exàmens de les PAU de 
2017 publicats en el web de PAU de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, són models també per als exàmens de les PAU de 2018» i «en la Preinscripció 
de 2018, per a accedir als graus universitaris el curs 2018-2019, s’aplicaran les mateixes 
ponderacions que s’apliquen en la preinscripció de 2017 en totes les assignatures i 
titulacions». 
 
 Es recorda que els textos de les proves pertanyeran a la selecció actualment 
vigent, sense cap modificació del text grec originari; hom fa especial esment en 
aquest darrer aspecte. 
 
 Així mateix, es deixa clar l'inventari i enunciat dels temes de cultura vigents: 
 

- Institucions de la democràcia atenesa (assemblea, consell, arconts, pritans, sistema judicial).  
- Espais i monuments de l’Atenes clàssica.  
- La situació de la dona.  
- Homer. 
- El teatre grec (condicions de representació, estructura de les obres, temes del teatre a través 
de les obres i els autors).  
- Historiografia. 
- Oratòria. 

 
 Finalment, s’informa que les PAU es faran els dies 5, 6 i 7 de juny i 3, 4 i 5 de 
juliol, i que la prova de Grec II es farà en el mateix horari que els últims anys: dijous, de 
15:30 a 17:00.  
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4.- Torn obert de paraules. 
 
 Es planteja si a la prova els estudiants poden portar el seu diccionari amb 
indicacions afegides per indicació del professorat sobre el significat concret o freqüent 
d’algunes paraules; l’especialista hi recorda que els diccionaris poden ser revisats pel 
vocal corrector durant la prova, i que l’existència d’afegits amb bolígraf o llapis es pot 
penalitzar, tret del subratllat d’algun significat per la seua prioritat o freqüència. 
 
 Així mateix, una part del professorat considera que l'antologia de textos hauria 
de canviar; algú suggereix que l'examen siga obert, sense antologia; i algú, finalment, 
que l'examen incloga el lèxic del text, com es fa a la prova de llatí. L'especialista hi 
comenta que constaran en acta aquests suggeriments, però que en la situació actual de 
provisionalitat introduir canvis resulta una decisió arriscada. 
 
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión 
Académica. 
 
No se’n fan explícitament, tret que hom vulga considerar allò que s’explica a “torn obert 
de paraules”; però entenem que no poden ser propostes fermes, precisament per aquesta 
situació de provisionalitat a què s’hi fa esment. 
 
D) Observacions / Observaciones. 
 
No n’hi ha. 
 
 
Castelló de la Plana, a 26 d’octubre del 2017 
   
L’especialista, 
 
Rubén Josep Montañés Gómez 
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Annex: Resum reunions provincials. 
 
ALACANT 
 
RESUM: 
 
Es va celebrar el 24/10/2017 a l'aula 1.5 de l'edifici Altabix de la Universitat 
Miguel Hernández d'Elx entre les 18h i 19h. 
 
Van assistir 66 persones (segons la fulla de signatures d'assistència). 
 
Vam seguir el següent orde: 
 
1.- Presentació de l'especialista i informacions de contacte. 
2.- Informació sobre les PAU de 2017. 
3.- Informació sobre les PAU de 2018. 
4.- Comentaris i suggeriments. 
 
Tots els punts es van tractar amb absoluta normalitat. 
 
La discusió final es va basar en que alguns professors consideraven que 
l'antologia de textos havia de canviar. També va suggerir algun professor que es 
fera un examen obert, sense antologia, i altre professor va suggerir que es 
posara el lèxic del text, com es fa a la prova de llatí. 
 
Vaig comentar que transmetia als altres especialistes aquests suggeriments, però 
que amb la situació actual és molt difícil fer cap canvi fins que no s'aclarisca 
el contingut de la pròxima prova. 
 
Sense més, la reunió va acabar a l'hora prevista. 
 
VALÈNCIA 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE PAU DE L’ASSIGNATURA DE “GREC II” – Universitat 
de València 
1. Presentació de la mesa.- 
Cap canvi respecte al curs anterior. 
Especialista: Jordi Sanchis Llopis (Universitat de València) 
Assessora: Remedios Pont Vidal (Pra. Secundària) 
La resta de la comissió tampoc presenta canvis: 
Especialista de la Universitat Jaume I de Castelló: Rubén Montañés Gómez 
Especialista de la Universitat d’Alacant: Antoni Biosca i Bas 
 
2.- Resultats proves de les convocatòries del curs 2016-17. 
Es fa un resum del resultats globals del Sistema Universitari Valencià i, particularment, 
de les dades que afecten als centres adscrits a la Universitat de València i la Universitat 
Politècnica de València, destacant-se l’augment del nombre de matriculats, del 
percentatge d’aprovats i de la nota mitjana. Es remet per a una informació completa a la 
pàgina web www.ciege.gva.es/web/universidad/estadisticas. 
3. PAU 2017-118 

• Es recorden els acords de la comissió gestora dels processos d’accés i 
preinscripció universitària, que s’aplicaran en el curs 2017-18, destacant- se que 
“els exàmens de les assignatures de les PAU s’acoblaran als continguts de la 
GUIA de les PAU de 2017, per la qual cosa els Models d’exàmens de les PAU 
de 2017 publicats en el web de PAU de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, són models també per als exàmens de les PAU de 2018” i “que 
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en la Preinscripció de 2018, per a accedir als graus universitaris el curs 2018-
2019, s’aplicaran les mateixes ponderacions que s’apliquen en la preinscripció 
de 2017 en totes les assignatures i titulacions.   

• Es recorda que els textos de les proves pertanyeran a la selecció actualment 
vigent, sense cap modificació del text grec originari. 

• S’informa que les PAU es faran els dies 5, 6 i 7 de juny i 3, 4 i 5 de juliol. Es 
comenta l’horari de les PAU per a aquest curs, que en el cas de la prova de 
“Grec II” és el mateix que els últims anys: dijous, de 15:30 a 17 h. 

• Es recorda l’enunciat dels temes de cultura actualment vigent, que són: 

- Institucions de la democràcia atenesa (assemblea, consell, arconts, pritans, 
sistema judicial)  
- Espais i monuments de l’Atenes clàssica  
- La situació de la dona  
- Homer 
- El teatre grec (condicions de representació, estructura de les obres, temes del 
teatre a través de les obres i els autors)  
- Historiografia 
- Oratòria 
 

4. Torn obert de paraules. 
Es pregunta si en la prova poden portar els estudiants al seu diccionari indicacions 
afegides, per indicació del professor, sobre el significat d’algunes paraules. 
L’especialista recorda que els diccionaris poden ser revisats pel vocal corrector durant la 
prova i que l’existència d’afegitons amb bolígraf o llapis es pot penalitzar, excepte en el 
cas del subratllat, per la sua freqüència o prioritat, d’algun significat. 
 


