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.
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:

Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I de Castelló
Edifici Altabix del Campus d’Elx. Universidad Miguel Hernández
Facultat de Filologia, Traducció i Interpretació. Universitat de València

Data:
Fecha:

27 d’octubre
28 d’octubre
29 d’octubre
18 h.
19,15 h.
19 h.

Hora:
Hora:

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. Informe de l’especialista
2. Coordinació de les PAU del curs 2015/2016
3. Torn obert de paraules

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Primer punt.- Els especialistes informen de les dades estadístiques sobre el resultat
de les PAU del curs 2014/15.
S’informa que, d’acord amb la legislació actualment vigent (Reial Decret
412/2014), aquest curs serà el darrer del sistema actual de Proves d’Accés a la
Universitat i que els canvis en el nou procediment d’accés al curs 2017/2018
s’hauran d’aprovar durant aquest curs, 2015/2016.
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Igualment es dóna el calendari i l’horari de les PAU d’aquest curs: primera
convocatòria, dies 7, 8 i 9 de juny; segona, dies 5, 6 i 7 de juliol. La prova de Grec
II tindrà lloc a segona hora del primer dia.
Segon punt.- Es recorda la decisió presa en la darrera reunió respecte a aquest
curs, consistent en la reducció del temari de cultura, que queda de la següent
manera:
1. Instituciones de la democracia ateniense (Asamblea, Consejo, arcontes,
pritanos, sistema judicial)
2. Espacios y monumentos de la Atenas clásica
3. La situación de la mujer
4. Homero
5. El teatro griego (condiciones de representación, estructura de las obras,
algunos de los grandes temas del teatro griego a través de los autores)
6. La prosa ática: la Historiografía (logógrafos, Heródoto, Tucídides y
Jenofonte)
7. La oratoria ática: Lisias y Demóstenes (democracia y oratoria, discurso
públicos y privados, la oratoria en la democracia ateniense).
Tercer punt.- En resposta a diverses qüestions comentades pels assistents a les tres
reunions:
- Es recorda que no és necessari que els Presidents de Tribunals de PAU
grapen les pàgines de gramàtica dels diccionaris.
- Cal assegurar la presència d’un corrector de Grec en tots els tribunals
dependents de les universitats alacantines.
- No es demana en la prova anàlisi sintàctica del text.

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

D) Observacions / Observaciones.

València, a 4 de Novembre de 2015
L’especialista ponent
El/La especialista,

Jordi Sanchis Llopis (Universitat de València)
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