Comunicació
ó

Els estudia
ants s’ha
an exam inat avui a les PA
AU de le s últimes
ma
atèries comunes
c
s
Dim
mecres, 14 de juny de 20
017

En el segon dia d’exàmens, els 27.7
746 estudiants matricullats a la fasse general de
d les
pro
oves d'accés a la unive
ersitat (PAU
U) s'han exa
aminat de le
es últimes m
matèries com
munes:
Hisstòria o Histtòria de la fiilosofia, i Lle
engua estra
angera. En la primera pprova, un to
otal de
17..052 estudia
ants (61,4%
%) han triat Història de la filosofia, mentre quee 10.694 (38,5%) han
opttat per Histò
òria.
La prova d'Hisstòria ha pre
esentat due
es opcions. A la primerra els estud iants havien
n
d’in
nterpretar el
e text La tra
adició catala
ana: estudi del valor ètic i racionall del regiona
alisme
cattalà de Jose
ep Torras i Bages. En la segona opció,
o
els es
studiants haavien d’iden
ntificar i
com
mentar dos reials decre
ets de la re ina Maria Cristina.
C
En tots dos caasos, els esttudiants
i respondree les pregun
han
n hagut de contextualittzar històriccament els documents
d
ntes
pla
antejades re
elatives al se
eu contingu
ut.
A la
a prova d’H
Història de la
a filosofia e ls alumnes havien de triar
t
entre uun text de Jo
ohn Locke,
Asssaig sobre l’entenimen
l
nt humà, i u n altre de Friedrich
F
Wilhelm Nietzzsche, La ge
enealogia
de la moral. En
E tots dos casos,
c
els e
estudiants han
h hagut d’exposar less idees prin
ncipals del
texxt i relaciona
ar el pensam
ment de l’au
utor amb au
utors d’altre
es èpoques i movimentts.
L’a
anglès ha esstat la llengua estrange
era majorità
ària al segon examen, amb 27.161
esttudiants (97
7,9%), molt per davant del francès
s (449), l'ale
emany (94) i l’italià (41). Després
de la pausa pe
er dinar, es realitzaran
n els exàmens correspo
onents a Cièències de la
a terra i del
me
es aplicade
edi ambient,, Disseny, Matemàtiqu
M
es a les cièn
ncies social s, Electrotè
ècnia o
Hisstòria de l’art/Història i fonaments de les arts.
e format PDF
P
estan d
disponibles, a mesura que
q van finaalitzant les proves, al
Elss exàmens en
we
eb de Canal Universitatts: http://uniiversitats.ge
encat.cat/ca
a/pau
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