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Proves d'accés a la universitat PAU
Què són les PAU?


Les PAU tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les
competències adquirides en el batxillerat.



Les PAU són l'única prova externa en el sistema educatiu català formulada
coordinadament des de les universitats catalanes, però amb la col·laboració del
professorat de secundària.



La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la mitjana del
batxillerat, dóna ponderadament la nota d'accés per accedir a estudis universitaris.
Aquesta nota d'accés té validesa indefinida.



La nota d'admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà
en compte, a més d'aquesta nota d'accés, les notes de les matèries examinades en la
fase específica, degudament ponderades.
Els exàmens de PAU tenen lloc al llarg de tres dies consecutius en els quals, de forma
simultània i descentralitzada, uns 30.000 estudiants s'examinen de les cinc matèries
corresponents a la fase general i d'un màxim de tres matèries de la fase específica i
dediquen 1 h 30 min a cada examen.
A cada estudiant se li facilita el seu codi de barres identificador. El tribunal vigila el
procés i fa la correcció dels exàmens codificats. Hi ha un tribunal especial que atén tots
els casos d'estudiants que requereixin condicions especials per a les proves.

Centre d’estudis Granollers
C/Sant Jaume 134 Baixos
08400 Granollers
Tel. 938613085
Centre.d.estudis.granollers@gmail.com
www.centrestudisgranollers.com

CENTRE D’ESTUDIS GRANOLLERS

Informació general
Qui pot fer les PAU?
Alumnat que acaba el 2n de batxillerat a Catalunya l'any de les proves
Els alumnes matriculats a 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya
si
volen
accedir
a
la
universitat
han
de
fer
les
PAU.
Per fer les PAU han de fer la matrícula, en dues fases: prematrícula i matrícula
definitiva.

Alumnat amb el batxillerat o equivalent de cursos anteriors


L'alumnat que ha finalitzat el 2n curs de batxillerat (o equivalent) a Catalunya haurà
de matricular-se en la universitat pública a la qual estava adscrit el seu centre de
secundària en l'any de finalització dels seus estudis.



L'alumnat procedent de fora de Catalunya que no ha iniciat mai estudis en cap
universitat pública catalana farà les PAU a la universitat pública catalana a la qual
estigui adscrit l'institut de secundària més proper al seu lloc de residència. Haurà de
fer un trasllat d'expedient; per tramitar-lo haurà de contactar amb el servei de gestió
acadèmica de la universitat en la qual s'ha de matricular a les PAU.



L'alumnat procedent de fora de Catalunya que ha iniciat estudis de grau a una de les
set universitats públiques catalanes s'ha de matricular en aquella universitat en la qual
ha iniciat els estudis universitaris.

Alumnat de sistemes educatius estrangers
1- Alumnat que ha finalitzat el batxillerat a l'estranger, homologat al segon de
batxillerat espanyol


Es matricularà en la universitat on estigui adscrit el centre de secundària on va fer el
primer de batxillerat.



Haurà d'acreditar l'homologació del segon curs de batxillerat i el certificat amb la
qualificació mitjana corresponent al títol de batxillerat emès pel Departament
d'Ensenyament.
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2- Alumnat de sistemes educatius de la Unió Europea o d'estats amb els quals
Espanya hagi subscrit acords internacionals
La Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) li facilitarà la credencial que li
permetrà el dret d'accés a la universitat espanyola, i que tindrà vigència a efectes
d'admissió i formalització de matrícula durant 2 anys a partir de la data d'expedició.
Aquests estudiants es podran presentar a la fase específica en una universitat diferent a
la
UNED.
L'estudiant haurà d'acreditar, mitjançant la credencial, el compliment dels requisits
d'accés a la universitat en el seu sistema educatiu d'origen.

3- Alumnat de sistemes educatius estrangers homologats al títol de batxiller
espanyol, d'estats que no siguin membres de la Unió Europea o amb els quals
Espanya
no
hagi
subscrit
acords
internacionals
La prova d'accés a la universitat que faran aquests estudiants serà organitzada per
la UNED .
També podran presentar-se a la prova d'accés a la universitat organitzada per la UNED :


Els estudiants procedents dels sistemes educatius d'estats membres de la Unió
Europea o d'altres estats amb els quals Espanya ha subscrit acords internacionals, que
no compleixen els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu respectiu per
accedir a les seves universitats, però que acreditin estudis homologables al títol de
batxiller espanyol.



Els estudiants procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea
o dels estats amb els quals Espanya hagi subscrit acords internacionals, que
compleixin els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu respectiu per accedir
a les seves universitats i que desitgin presentar-se a la fase general de la prova d'accés.

En qualsevol d'aquestes situacions, els estudiants hauran de sol·licitar l'homologació
dels seus títols al títol de batxiller espanyol.

Alumnat de cicles formatius de grau superior
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.
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Per inscriure's a les proves cal presentar un certificat del centre (original o còpia
compulsada) on es faci constar:
Per als 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.

Per als 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 .

Altres situacions
Alumnat de sistemes educatius anteriors


Els estudiants amb el títol de batxillerat LOGSE o amb el curs d'orientació
universitària (COU), realitzat després del curs 1974/75, que vulguin examinar-se de
les PAU, hauran d'adaptar-se a les PAU del batxillerat LOE.



Tots aquests estudiants hauran de fer les proves a la universitat on estava adscrit el
seu centre en l'any de finalització dels seus estudis.

Aquests estudiants podran examinar-se tant de la fase general de la prova com de la fase
específica.

Per a aquells estudiants que hagin aprovat les PAU segons normatives anteriors i es
presentin a la fase específica, la seva nota d'admissió es calcularà:

Nota d'admissió = QDA + a M1 + b M2

QDA =
qualificació
definitiva
de
la
prova
d'accés
anterior
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica
(qualificació igual o superior a 5) que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota
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d'admissió
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica

Convocatòries


Anualment es fan dues convocatòries: una ordinària i una extraordinària. No hi ha
límit de convocatòries per superar les PAU.



Un cop superada la prova, els estudiants poden presentar-se novament en
convocatòries posteriors, ordinàries i extraordinàries, amb la finalitat de millorar la
nota, en la mateixa universitat, tret que es justifiqui un canvi de residència.
La qualificació global obtinguda en les convocatòries per millorar la nota només es
tindrà en compte si és superior a la nota atorgada anteriorment.

Universitat on fer les PAU
Cada centre de batxillerat, depenent de la seva ubicació geogràfica, està adscrit a una de
les set universitats públiques de Catalunya i, en conseqüència, l'estudiant ha d'examinarse de les PAU en aquella universitat a la qual està adscrit el centre de batxillerat on va
finalitzar els estudis de 2n de batxillerat.

Casos especials:


Estudiants que cursen el 2n de batxillerat a l'estranger: universitat a la qual estava
adscrit el centre de batxillerat on van fer el 1r curs.



Estudiants que van cursar els estudis de COU: universitat on estava adscrit el seu
centre.



Estudiants que han finalitzat el batxillerat fora de Catalunya i no han iniciat mai
estudis universitaris de grau a Catalunya: universitat on estigui adscrit l'institut de
secundaria més proper al seu lloc de residència.



Estudiants que han finalitzat el batxillerat fora de Catalunya i han iniciat estudis
universitaris de grau a Catalunya: universitat en la qual han iniciat els estudis
universitaris.
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Podeu consultar la universitat d'adscripció del vostre centre de batxillerat en el
document annex
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On fer els tràmits segons l'adscripció del centre de batxillerat
Universitat
On fer el tràmit
d'adscripció


Per lliurament o recollida de documentació per a les PAU
2013:



Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2. 08003 Barcelona
Tel. 93 552 69 80. Fax 93 552 69 83
Adreça electrònica: coordinaciopau.sur@gencat.cat

Universitat de

Barcelona
Universitat
Politècnica de
Catalunya
Universitat Pompeu

Fabra

Per tramitar trasllats d’expedient o per sol·licitar
certificats de notes PAU anteriors a les PAU 2013

UB - Gestió Acadèmica/Accés i Títols
Travessera de les Corts 131-159.
Pavelló Rosa. 08028 Barcelona
Telèfon 93 402 17 66



UPC - Servei de Gestió Acadèmica
Campus Nord. Edifici Vèrtex.
Planta Baixa. Plaça Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona
Tel: 93 401 61 96/98



UPF – Servei de Gestió Acadèmica
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella).
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Universitat
Autònoma de
Barcelona

Tel: 93 542 20 00
UAB - Àrea d'Afers Acadèmics
Edifici Rectorat. 08193 Campus de Bellaterra
Tel. 93 581 11 10. Fax 93 581 31 57
Adreça electrònica: suport.pau@uab.cat

Universitat de Girona UdG - Secció d'Atenció a l'Estudiant i d'Accés
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Edifici CIAE - Campus de Montilivi
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38. 17071 Girona
Tel. 972 41 98 54 Fax 972 41 98 44
Adreça electrònica: acces@udg.edu
UdL - Oficina de les PAU
Edifici Polivalent - Campus Cappont.
Universitat de Lleida C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida
Tel. 973 70 27 63. Fax 973 70 27 62
Adreça electrònica: provesacces@udl.cat
Universitat Rovira i
Virgili

URV - Centre d'Atenció als Estudiants
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona
Tel. 977 55 86 08. Fax 977 55 65 75
Adreça electrònica: cae@urv.cat
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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. 19.11.2012)



Ordre ECO/105/2012, de 18 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb
caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament
d’Economia i Coneixement. (DOGC 6116, 26.4.2012)



Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel que 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, 8.5.2010)



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



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



Ordre 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, 4.6.2009)



Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 75,
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 a
les universitats públiques espanyoles (BOE 283, 24.11.2008)



Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre, d'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials (BOE 260, 30.10.2007)



Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, 4.05.2006)
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Estructura de les PAU i qualificació de la prova
Estructura de la prova
La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases:
una fase general obligatòria
una fase específica de caràcter voluntari
Els exàmens de les PAU es realitzen al llarg de tres dies consecutius.

Fase general
Consta de cinc exercicis:
1. Llengua catalana i literatura
2. Llengua castellana i literatura
3. Llengua estrangera
4. Història o Història de la filosofia
5. Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l'estudiant

Fase específica cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de
modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.
Batxillerat LOE PAU: proves d'accés a la universitat
Arts
Fase
general Fase
(obligatòria)
(optativa)

Ciències
tecnologia

Humanitats
ciències socials



Llengua catalana i literatura



Llengua castellana i literatura



Llengua estrangera



Història o Història de la filosofia



Una matèria de modalitat a triar*

i

i
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específica

un màxim de tres matèries de
modalitat a triar*
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* Matèries de modalitat. Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries
de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat [DOGC
9.7.2009].

Qualificació de la fase general i nota d'accés
La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis.
Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o
superior
a
4
punts
per
poder
optar
a
nota
d'accés.
Nota d'accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat
si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de
la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:
Nota
d'accés =
0,6
QMB
+
0,4
QFG
QMB=
qualificació
mitjana
de
batxillerat
QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)
Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.

Qualificació de la fase específica
Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de
batxillerat,
diferents
de
l’examinada
en
la
fase
general.
Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una
puntuació
de
0
a
10
punts.
Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés
a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Nota d'admissió
L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el
procediment d'admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol
de
grau
i
universitat
on
sol·liciti
ser
admès.
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). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la
branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.
Es
calcula
amb
la
fórmula:
Nota
d'admissió =
Nota
d'accés
+
a
M1
+
b
M2
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica 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)
Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites
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a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d'aplicació per a
l'accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al
web: http://gencat.cat/universitats/preinscripcio.

Recollida de les notes
On s'ha de recollir la documentació?


Estudiants que el curs 2012-2013 fan el 2n curs de batxillerat o finalitzen el CFGS en
un centre de Catalunya:
o

A la convocatòria de juny, en el seu centre de secundària o de CFGS.

o

A la convocatòria de setembre, en funció de la universitat d'adscripció (la qual
consta en el full de matrícula de les proves), cal consultar l'adreça de recollida en
l'apartat "Universitat on fer les PAU".



La resta d'estudiants: en funció de la universitat d'adscripció (la qual consta en el full
de matrícula de les proves), cal consultar l'adreça en l'apartat "Universitat on fer les
PAU".

Centre d’estudis Granollers
C/Sant Jaume 134 Baixos
08400 Granollers
Tel. 938613085
Centre.d.estudis.granollers@gmail.com
www.centrestudisgranollers.com

