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VALÈNCIA 28 D’0CTUBRE DE 2013
L’Associació de Professors d’Economia, Comerç i Administració (APACE), vol mostrar el seu
malestar per la nul·la representació del membre de secundària en la coordinació de
l’assignatura d’Economia a les proves d’accés a la Universitat.
Els darrers cursos ens hem trobat als diferents exàmens de les PAU preguntes de difícil resposta,
amb un enfocament molt qüestionable i amb les quals els alumnes tenen una gran dificultat
d’interpretar i, per tant, de contestar amb claredat.
Aquesta situació es repeteix convocatòria rere convocatòria. Com exemple, veiem estes preguntes:
1.- “La rendibilitat econòmica de l’empresa sempre millorarà amb un increment de les vendes,
encara que per a això siga necessari rebaixar el preu de venda dels productes. (juny 2013)”.
2.-“Proposeu tres alternatives per a incrementar la productivitat d’una empresa, sense que varie la
jornada laboral o el nombre de treballadors. (juliol 2013)”.
3.-“És obligatòria la memòria dels comptes anuals? (…) (juny 2013)”
4.-“Què és reclutar personal. Identifique dues fonts externes (juny 2013)”
Aquestes són preguntes que requereixen un domini de la matèria que no tenim temps a treballar a
secundària, són preguntes més adients a l'àmbit universitari.
No entenem que en la part teòrica de la prova, que abasta tot el temari, es realitzen preguntes
especifiques que s’hagen de contestar en dos línies.
El que demanem és que les preguntes teòriques siguen més generals, presents en la majoria dels
manuals de text, que estiguen clarament delimitades, que corresponguen a un punt específic del
temari i s’ajusten millor al que entenem es tracta d’un curs introductori d’economia de l’empresa.
L’associació veu necessària la coordinació entre els professors universitaris que redacten les proves
i el professorat de secundària. el representant de secundària, no s'ha presentat a les darreres reunions
de coordinació. Caldria una coordinació efectiva que puga solucionar aquests problemes de les
PAU.
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