PROVES D’ACCÉS A LA
UNIVERSITAT

INSTITUT EUROPA
CURS 2013-2014

La prova d’accés a la universitat
s’estructura en dues fases:
• Fase general (obligatòria)
• Fase específica (voluntària)

Els exàmens de les PAU es fan al llarg
de tres dies consecutius, matí i
tarda

Fase general

Consta de 5 exercicis:
• Llengua catalana i literatura
• Llengua castellana i literatura
• Llengua estrangera
• Història o Filosofia (cal triar-ne una a la prematrícula)
• Una matèria de modalitat de 2n curs a triar per l’alumne/a
Qualificació: mitjana aritmètica dels 5 exercicis
Superació de les PAU: 5 punts o més, com a resultat de la mitjana
ponderada de
60% nota mitjana de batxillerat
40% nota de la fase general
Validesa de la prova: indefinida

Fase Específica: voluntària (per pujar la nota).
Fins a 3 exercicis (solament es comptaran els dos amb millor nota, a
partir de 5 punts)
• Examen de qualsevol matèria de modalitat de 2n de batxillerat (tret de
la que ja s’ha escollit en la fase general) i vinculada a la branca de
coneixement a la que es vol accedir (ponderades amb 0,1 o 0,2 per les
universitats)
Batxillerat de Ciències i Tecnologia
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Dibuix tècnic
Física
Matemàtiques
Química
Tecnologia industrial

Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Grec
Història de l’art
Literatura catalana
Literatura castellana
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Geografia
Economia de l’empresa

Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques

•Validesa de la prova: per als dos cursos acadèmics següents. Hi haurà
2 convocatòries anuals.

Nota d’admissió ponderada (mínim 5 punts; màxim 14 punts):
(0,6 x NMB) + (0,4 x QFG) + (a x M1) + (b x M2)
NMB: Nota mitjana de Batxillerat
QFG: Qualificació fase general

M1, M2: dues millors qualificacions de matèries superades (amb un
mínim de 5) en la fase específica
a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica
(0,1 o 0,2).
Les universitats poden decidir quines matèries de 2n de batxillerat són
més idònies i rellevants en determinades titulacions (les ponderaran
amb 0,2). Aquí tens les les de 2014 i les de 2015

Cas pràctic
•

Fase general

En Pau, un estudiant que ha cursat la modalitat de
batxillerat de ciències i tecnologia i té interès a fer
Medicina, haurà de fer obligatòriament, com tots
els estudiants que volen accedir a la universitat, una
prova integrada per 5 exercicis (fase general).
Els quatre primers exàmens seran sobre les matèries
comunes de segon de batxillerat (les tres llengües i
la història o la filosofia) i el cinquè serà sobre una
matèria de modalitat que podrà escollir lliurement.
•

Fase específica (voluntària)

Ara bé, per assegurar una bona nota d’admissió als
estudis de Medicina, en Pau tindrà la possibilitat
d’examinar-se d’altres matèries de modalitat en la
fase específica, que hauran d’estar associades a la
branca de coneixement de ciències de la salut.

EXEMPLES: ALUMNE/A 1 (Mitjans Audiovisuals)
Fase General

C. Socials i
Jurídiques

Fase Específica

Llengua castellana

8

Matemàtiques CS

6,5

0,2

1,3

Llengua catalana

6

Economia de l’Empresa

8,5

0,1

0,85

Anglès

5

Geografia

5

0,1

Filosofia

6

Literatura Catalana

7

PAU

6,4

Expedient de Batxillerat

Nota d’accés

7

6,76

Matèries ponderades
Nota d’admissió

2,15
8,9

(7 x 0,6) + (6,4 x 0,4) + (0,2 x 6,5) + (0,1 x 8,5) =
4, 2 + 2,56 + 1,3 + 0,85 = 8,9 (Nota d’admissió)

ALUMNE/A 2 (Medicina)

(7,8 x 0,6) + (6,3 x 0,4) + (0,2 x 6,5) + (0,2 x 8,5) =
4,68 + 2,52 + 1,3 + 1,7 = 10,2 (Nota d’admissió)

ALUMNE/A 3 (Història)

(7,8 x 0,6) + (6,1 x 0,4) + (0,2 x 6,5) + (0,2 x 8,5) =
4,68 + 2,44 + 1,3 + 1,7 = 10,12 (Nota d’admissió)

ALUMNE/A 4 (Arquitectura)

(5,5 x 0,6) + (5,6 x 0,4) + (0,2 x 6) + (0,1 x 5,5) =
3,3 + 2,2 + 1,2 + 0,5 = 7,2 (Nota d’admissió)

MATRÍCULA PAU 2014
Des del 22 de maig al 2 de juny per Internet i fentne el pagament al banc o caixa.
En el procés cal triar definitivament la matèria de
modalitat de la fase general (una de les
triades a la prematrícula), i en el cas
d’examinar-se de la fase específica, caldrà
triar definitivament les matèries de modalitat
d’aquesta fase que poden ser un màxim de
tres (també només entre les triades a la
prematrícula).
Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula
no serà modificable en cap cas.

Calendari PAU 2014
Matins i tardes dels dies: 11, 12 i 13 de juny;
8, 9 i 10 de setembre

Aquí tens l’horari de les proves. Has d’anar el
primer dia a les 8:30h per la comprovació
de dades.
L’última prova de la tarda acaba a les 16:30h
o a les 17:00h.
Hi ha un descans de 14h a 15h per dinar
Entre exàmens hi ha mitja hora de temps
Els exàmens són d’una hora i mitja

Pàgines d’interès:
• Posa’t a prova

(preguntes tipus PAU de

totes les matèries)

•INFORMACIÓ GENERAL

(matrícula,
calendari de les proves, models d’exàmens,
estructura de les PAU...)
• Preinscripció
tall…)

(ponderacions,

notes

de

• Què i per què? (graus)
• Blog "Xarxa i pissarra“
sobre les PAU)

(última hora

