PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2012/2013
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:

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIENCIES
SOCIALS

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias
Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

ALACANT: AULA 24 –G DE L’AULARI 1 DE LA UA
CASTELLÓ: AULA MAGNA DE L’ESTCE
VALÈNCIA: SALA DE REUNIONS DE L’EDIFICI 3G (ETSEAMN) DE
LA UPV
ALACANT: 22/10/2012
CASTELLÓ: 31/10/2012
VALÈNCIA: 30/10/2012
ALACANT: 19:00H.
CASTELLÖ: 16H.
VALÈNCIA: 19:30H

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 dels especialistes
2. Informe sobre la PAU de 2012/2013
3. Torn obert de paraules
4.
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Informe dels especialistes:
En Alacant s’informà dels resultats de MCS en la convocatòria de juny en la UMH
i la UA , mitjana i % comparats amb el SV i es va indicar la pàgina de la GV on
hi ha informació exhaustiva. A València i Castelló es donà la mateixa informació i
també la relativa a setembre.
2. Informe sobre la PAU de 2012/2013
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Es va presentar el calendari i els horaris (pendents d’aprovació definitiva el 23)
de les proves, comentant que serien com en 2011/2012 si bé no tindrem
solapament amb la matèria Biologia. A Castelló es va repartir l'horari ja aprovat
el dia 23.
A Alacant i Castelló es va repartir als assistents un full amb un resum de les
característiques de l’examen, el temari de la matèria (referit al DOGV 15J 2008),
fent puntualitzacions sobre els tipus d’exercicis d’Àlgebra, Anàlisi i Probabilitat. A
València es va repartir el full amb el resum de les característiques de l’examen i les
puntualitzacions sobre els tipus d’exercicis.
3. Alacant: En el torn obert de paraula es va comentar la impossibilitat de que
l’examen de MCS tinga un horari distint, a més d’alguna qüestió relativa al us de
calculadores gràfiques. Els especialistes concretaren al respecte que es demanarà
el procés detallat de la resolució i solució dels exercicis, mantenint la referència a
calculadores que es fa en el document entregat.
València: No hi hagué preguntes.
Castelló: Ni hi hagué preguntes.
Finalment, els especialistes quedaven a disposició via Email per a qualsevol
comentari o aclaració.
La reunió a Alacant va concloure a les 19.50 h.
La reunió a Castelló va concloure a les 16h30'
La reunió a València va concloure a les 20h

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
D) Observacions / Observaciones.
Alacant, 23 d'0ctubre de 2012
Castelló, 31 d'octubre de 2012
València, 30 d'octubre de 2012
Els especialistes:
Josep Mas, Miguel Sanz, Ramón Sirvent, Inmaculada Sirvent, Manuel Sanchis
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