CENTRE D’ESTUDIS GRANOLLERS

Estudiants de cicles formatius
Qui pot fer les proves de la fase específica
Els estudiants que comptin amb títols de tècnic superior de formació professional, tècnic
superior d'arts plàstiques i disseny, i tècnic esportiu superior o equivalents poden
accedir a ensenyaments universitaris de grau. Poden formalitzar la preinscripció
universitària, a Internet a la pàgina https://accesnet.gencat.cat
Aquests estudiants poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense
necessitat de fer cap prova; la seva nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis
cursats. Si volen millorar la seva nota d'accés poden presentar-se, amb caràcter voluntari,
a la fase específica de les PAU. La informació sobre el contingt de les matèries,
estructura dels exàmens, criteris d'avaluació i models d'exàmens de convocatòries
anteriors, així com el calendari i horari dels exàmens, es pot consultar al
web: http://gencat.cat/universitats/pau

Càlcul de la nota d'admissió
Per calcular la nota d'admissió, s'escolliran les dues qualificacions de les matèries
superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.
La nota d'admissió es calcula amb la fórmula:
Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2
NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.
M1, M2 = Les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica de les PAU
que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió.
a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).
La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les
qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient
que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d'estar vinculades a la branca de
coneixement en què s'inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.
Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les
branques de coneixement dels títols de grau que s'aplicaran per a l'accés les podeu
consultar a la pàgina Taules de ponderació.
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Matricula de la fase específica de les PAU
Tots els tràmits relacionats
portal https://accesnet.gencat.cat

amb

les

PAU

es

faran

a

través

del

Els estudiants procedents de CFGS que optin, voluntàriament, per fer la fase específica
de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), s'examinaran d'un màxim de tres matèries
de modalitat de segon de batxillerat. Per inscriure's a les proves cal presentar
un certificat del centre (original o copia compulsada) on es faci constar: Pels estudiants
que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS * durant el curs 2012/2013, la superació
de tots els mòduls del cicle, llevat els de formació en centres de treball i/o projecte.
Pels Titulats Tècnics Superiors * o equivalents, la finalització dels estudis amb la
qualificació mitjana obtinguda.
*Els estudiants que estiguin en possessió del títol de tècnic superior de formació
professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior o
equivalents procedents de sistemes educatius estrangers o bé procedents del sistema
educatiu espanyol que es trobin en Empreses a l'estranger (beca Erasmus) o centres
homologats pel govern d'Espanya, hauran de realitzar la prova a la UNED .
Aquest certificat s'ha de presentar en un dels punts de lliurament previstos (consultar
l'apartat Documentació a lliurar).
Recordeu
Aquests estudiants han de:


fer la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat



imprimir el resguard de pagament



pagar les taxes dins del termini



lliurar el certificat de centre a un dels llocs previstos a la convocatòria (cas que no es
faci arribar el certificat (original o copia compulsada) , tot i haver fet el pagament
de les taxes, la matrícula no serà vàlida).



Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no serà modificable en cap cas.
Dates de la convocatòria de juny 2013
Termini de matrícula i de pagament: del 15 al 21 de maig.
Data límit de lliurament: 3 de juny (improrrogable).
Convocatòria de setembre 2013
Termini de matrícula i de pagament: del 19 al 22 de juliol.
Data límit de lliurament: 23 de juliol (improrrogable).
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Normativa aplicable


Resolució ECO/2453/2012, de 2 de novembre, per la qual es fa públic el calendari
d'inscripció i realització de les proves d'accés generals i per a més grans de 25 i/o 45
anys a les universitats de Catalunya del curs 2012/2013 (DOGC 6256, de 19.11.2012 )



Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determini el contingut de la
fase específica de la prova d'accés a la universitat que poden realitzar els qui tenen un
títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i
disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents (BOE 306, de 17.12.2010 ).



Reial Decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/2008,
de 14 de novembre pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments
universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques
espanyoles (BOE 113, de 8.5.2010 ).



Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 175, de
21.7.2009) .



Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat de
batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat (DOGC 5417, de
9.7.2009)



Odre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial
decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 135, de 4.6.2009 ).



Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 75, de
28.3.2009)



Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a
l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió
en les universitats públiques espanyoles (BOE 283, 24.11.2008 )
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Taules de ponderació
Per calcular la nota d'admissió, s'escolliran les dues qualificacions de les matèries
superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.
Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les
branques de coneixement dels títols de grau, que s'aplicaran per a l'accés a la universitat
en les convocatòries de preinscripció dels anys 2013, 2014 i 2015.
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