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Les PAU 2017 es
e mante
enen d’ac
cord al disseny
d
d
de la
Generalitat, ada
aptant la correcció de les
s proves de català
Dimecres, 8 de febrer de
d 2017

El Consell Interuniversitari de Ca
atalunya (C
CIC) continua treballantt en la preparació
orresponentt a aquest any
a 2017 de
e les provess d’accés a la
de la convvocatòria co
universitatt (PAU) que
e mantenen
n la mateixa
a estructura d’edicions anteriors, ta
al i
com s’ha anunciat
a
reiteradamen
nt.
Des del prrimer mome
ent, Catalun
nya ha defe
ensat el matteniment d’aaquestes prroves
com un instrument qu
ue permet a
atorgar les places
p
en le
es universitaats per mèrrit i
x, sempre s ’ha informa
at als estudiants i a les famílies qu
ue la
capacitat. Així mateix
‘revàlida’ que
q planteja
ava el Minissteri d’Educ
cació (MECD
D) no tindriaa efectes pe
er a
l’accés a Catalunya
C
al
a 2017. Aqu
uesta prova
a d’avaluació final de B
Batxillerat prrevista
per l’Estatt havia d’inc
cloure matè
èries cursades tant a prrimer com a segon de
Batxilleratt: totes les matèries
m
tro
oncals, dues
s matèries d’opció
d
i unaa matèria
específica
a. Era un req
queriment p
per a l’obten
nció de títol i donava aaccés a la
universitatt, tot i que cada
c
univerrsitat podia establir els seus propiss mecanism
mes
d’admissió
ó. Una poss
sibilitat que el sistema universitari català va rrebutjar en ple.
p En
el marc de
el CIC, el Govern i les universitats
s van aprova
ar un acordd segons els
s qual
Catalunya
a assegurav
va la continu
uïtat de les PAU.
En aquestt sentit, el govern
g
de l’E
Estat i les decisions
d
ad
doptades enn relació a la
LOMQE (L
Llei Orgànic
ca de Millorra de la Qua
alitat Educa
ativa) s’han acostat al
posicionam
ment de Ca
atalunya. Aixxí, des del desembre
d
passat,
p
el goovern espanyol
ha aprova
at diverses iniciatives le
egislatives que
q han deiixat en susppensió els efectes
e
acadèmicss de l’anom
menada ‘revà
àlida’, manttenint-la únicament com
m a prova
d’accés a la universittat i respecttant l’estructura de con
nvocatòries anteriors.

Doble critteri de corrrecció
Un canvi important en l’organitza
ació de les PAU 2017 és el relatiuu a la correc
cció de
a i la gramà
àtica catalan
na després de la public
cació de la nnova norma
ativa
l’ortografia
de l’Institu
ut d’Estudis Catalans (IIEC), a finals de 2016. Donat que no es pot exigir
e
als estudia
ants el cone
eixement d’’aquestes novetats,
n
la pauta de coorrecció adm
metrà
com a bon
nes tant les solucions d
derivades de
d la normattiva anteriorr com de l’a
actual
en les pro
oves de Llen
ngua i Litera
atura Catala
ana. Concre
etament, ess preveu un
període de
e transició de
d quatre a nys fins a la
a implantac
ció completaa de la nova
a
normativa. Fins l’any 2020, les P
PAU mantin
ndran aques
sta dualitat een els criterris de
correcció.

AU
Estructurra de les PA
Tal i com es va anunciar al marçç de 2016 i es va reiterrar en les orrientacions de
e curs, l’estrructura de le
es PAU es continua dividint en duues fases: la
a
principi de
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general, que
q és obligatòria i con
nsta d’un tottal de cinc exàmens,
e
i lla fase espe
ecífica,
que es voluntària perr a tots els p
perfils d’estudiants i se
erveix per appujar nota. En la
eral els alum
mnes s’exam
minen de 4 matèries co
omunes (Lleengua catalana i
fase gene
literatura, Llengua ca
astellana i litteratura, Lle
engua estra
angera, i Hisstòria o Història
de la filoso
ofia) i una matèria
m
a esscollir que estarà
e
vincu
ulada a les m
matèries
comunes d’opció: His
stòria i fona
aments de le
es arts, Mattemàtiques,, Llatí i
ques aplicad
des a les C
Ciències Soc
cials. Quantt a la fase eespecífica, els
e
Matemàtiq
alumnes escolliran
e
en
ntre una vin
ntena d’assiignatures.
En aquestt sentit, l’ord
dre ministerrial aprovad
da el 22 de desembre
d
dde 2016 va
ratificar l’e
estructura de les PAU 2
2017 que in
ncorpora els
s canvis currriculars intrroduïts
per la Gen
neralitat perr al curs 201
16-2017.
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