PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2018-2019
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:

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Aula HA1110AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la UJI de
Castelló / Aula 204 de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de
la Universitat de València / Aula A2/0E02 del Aulario II del Campus de Sant
Vicent de la Universitat d’Alacant.
23 d’octubre / 25 d’octubre / 30 d’octubre
17:00 / 19:15 / 18:00

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 de l'Especialista i de l'Assessor/a
2.- Informació sobre les PAU de 2018
3.- Informació sobre les PAU de 2019
4.- Torn obert de paraules
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
En el primer punt de l’ordre del dia es va presentar o informar, en el seu cas, que la pr.
M. Paz López Martínez és aquest curs l’especialista de la Universitat d’Alacant. La
comissió es completa amb el pr. Rubén Montañés Gómez per la UJI de Castelló, pr.
Jordi Sanchis Llopis per la Universitat de València, i Remedios Pont Vidal com a
professora assessora de Secundària.
Es va resumir la informació sobre els resultats de l’examen de Grec II en les PAU del
passat curs a partir de les estadístiques, a l’abast de tothom, de la Generalitat Valenciana
(http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/165968373/Estadísticas+Global+2018)
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S’informa igualment que tant en la convocatòria de juny com en la de juliol no es va
produir cap incidència.
Respecte de les PAU de 2019, s’informa dels dies de les PAU en la convocatòria de
juny (4, 5 i 6) i de juliol (2, 3 i 4). L’examen de Grec II canvia de dia i passa al segon,
dimecres, de 17:45 a 19:15.
En allò referit als continguts de l’examen d’aquest curs es recorda que no es pot
introduir ja cap modificació, perquè aquestes han de proposar-se un curs abans de la
seua aplicació. No hi ha, doncs, cap modificació respecte a continguts ni model de la
prova del curs anterior.
Els especialistes de les tres universitats comuniquen la decisió de reduir per al curs
2019-20 la selecció de textos de l’opció B en allò que respecta a l’últim passatge de
Xenofont, que inclourà exclusivament II 4.38-39 (i no 40-43). Aquest canvi, que es
rebut satisfactòriament, es justifica per les diferències de contingut i d’estil que el text
extret presenta respecte a la resta de textos d’aquesta opció.
En el punt del torn obert de paraules els professors de Secundària manifestaren el seu
interès per canviar el model d’examen en allò que respecta fonamentalment als textos,
malgrat la situació d’interinitat en la qual es troben les PAU, que tanmateix continua
perllongant-se. És sotmès a una votació merament orientativa l’opció de canviar els
textos actuals, resultant majoritari el desig de canvi. Igualment respecte a la qüestió de
si, encetat un canvi en la qüestió de la traducció, aquesta hauria de ser sobre un text triat
entre els prèviament treballats a classe, com actualment, o no, els professors de les
reunions de València i Alacant es decanten majoritàriament per traducció sobre text vist
i els de Castelló es mostren majoritàriament partidaris de texts adaptats, tot entenent que
aquests lògicament s’adaptarien a l’avanç gradual dels coneixements.
Partint d’aquestes dades, la comissió de Grec II de les PAU abordarà la qüestió per a
engegar un procés, en el qual seran escoltats els professors de Secundària, per tal de
presentar un nou model d’examen, tant per allò que afecta als textos de la traducció com
a la teoria, que es presentaria el curs vinent i entraria en vigor el curs 2020-21.
Responent a la demanda d’una decisió clara i explícita sobre l’ús, durant l’examen, de la
gramàtica que el diccionari d’ús habitual porta adjunta i inseparable d’aquest, la
comissió de Grec II ha decidit que, amb efectes ja per a les PAU dels curs actual, no
s’impedisca o controle l’ús de la gramàtica en aquests casos.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

Les indicades dalt.

D) Observacions / Observaciones.
S’informa al conjunt del professorat de Grec II que, en l’examen de les PAU, no es
controlarà l´ús de la gramàtica que sovint acompanya de forma inseparable al diccionari
i que, per tant, no cal prendre cap mesura en els diccionaris que hi porten. Per altra
banda, es demana que els professors que formen part dels tribunals no controlen, en la
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vigilància de l’examen, l’ús d’aquesta gramàtica sinó tan sols que el diccionari no porte
cap altra informació afegida fraudulentament per part de l’estudiant.

València, a 12 de novembre de 2018
L’especialista,
Jordi Sanchis Llopis (UV)
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