PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2009/2010
Acta de la reunió de coordinació LOGSE de la Comissió de Matèria
amb el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación LOGSE de la Comisión de Materia con
el profesorado de los centros de secundaria.
Matè
ria:
Materia:

Historia d´Espanya

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

Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València
23/10/09
10´30

A) Ordre del dia / Orden del día.
1.Informe de les reunions celebrades pels especialistes amb el professorat
d'Instituts
2.Confecció definitiva del nou model d'examen i els criteris generals
3.Precs i preguntes

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
S'informa de les reunions amb el professorat d'Institus dAlacant, Castelló i
València. Des de Castelló s'insisteix en que, a diferència dels dos cursos anteriors,
aquest any hi ha en alguns casos molta diferència en les notes d'uns tribunals i
altres, i alguns alumnes s'han vist perjudicats per escollir titulació. El professorat
d'Institut acepta molt bé en general el nou model d'examen d'Història d'Espanya .
Des d'Alacant proposen que es tinga en compte en l'apartat 4 que l'enunciat siga
concret respecte al nucli temàtic i en el seu context de procés de canvi històric. A
continuació entre els especialistes i l'assessora d'Institut es confecciona
definitivament el nou model d'examen i els criteris i es decideix no fer una altra
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reunió donat que han quedat prou clars els canvis del model d'examen entre el
professorat d´Instituts.

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

Es proposa per part dels professors/res d´Institut que no sols es penje els models
d'examen i els criteris en la pàgina Web de la Generalitat Valenciana, sino que
també es penje en les pàgines webs de totes les Universitats valencianes.

D) Observacions / Observaciones.

.....Castelló.................................., a ..27 ...... d´Octubre............................................. de
...2009............
L’especialista,
El/La especialista,
Francisco Sevillano
Ricardo Gómez
Anaclet Pons
Rosa Monlleó
L´assessora d´Institut
Patricia Valero
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