
LA PROVA ACCÉS A LA 
UNIVERSITAT 

  



PER QUÈ ESTIC 
FENT 

BATXILLERAT?

EL BATXILLERAT: 

Prepara als i a les alumnes per a la seva 
incorporació a estudis posteriors, tant 
professionals com universitaris, i per a 
l'accés al món laboral.

 



Després de 
Batxillerat...

ITINERARI SISTEMA EDUCATIU

● a la universitat (un cop aprovades les proves 
d'accés)

● a un cicle formatiu de grau superior de formació 
professional específica o d'arts plàstiques i 
disseny

● a un cicle formatiu de grau superior 
d’ensenyaments esportius, si es tenen els 
requisits d’accés

● als ensenyaments superiors artístics (un cop 
superada una prova específica d'accés) 

● al món laboral
 



PER TANT, SI JO VULL ANAR 
O VULL TENIR LA POSSIBILIBITAT D’ANAR 

A LA UNIVERSITAT...



...CAL FER LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT! 



QUÈ ÉS LA PAU?
● Requisit que ha de superar tota persona amb títol de BATXILLERAT que vulgui 

matricular-se per 1a vegada a la UNIVERSITAT

● Té l’OBJECTIU de valorar la MADURESA ACADÈMICA, els CONEIXEMENTS i les 

COMPETÈNCIES adquirides durant el BATXILLERAT

● És l’única prova externa en el SISTEMA EDUCATIU CATALÀ formulada coordinadament 

des de les UNIVERSITATS CATALANES, amb la col·laboració del professorat de 

secundària.

● Són ANÒNIMES, IDÈNTIQUES per a totes les estudiants i es realitzen SIMULTÀNIAMENT



COM ÉS LA PAU?

● 3 DIES:  5 MATÈRIES de la FASE GENERAL i d'un màxim de 3 MATÈRIES de la FASE 

ESPECÍFICA.

● 1 h 30 min per exàmen

● 2 CONVOCATÒRIES anuals: l'ORDINÀRIA (juny) i l'EXTRAORDINÀRIA (setembre)

● Cada estudiant té el seu CODI DE BARRES identificador.

● Un tribunal que vigila el procés i fa la correcció dels EXÀMENS CODIFICATS

● No hi ha límit de convocatòries



QUI POT FER LA PAU?
 

● Alumnes de 2n curs de batxillerat (Catalunya).
● Alumnes que hagin aprovat les proves a Catalunya i vulguin millorar nota.
● Alumnes de cicle formatiu de grau superior (CFGS).
● Altres supòsits:

○ Alumnes de fora de Catalunya.
○ Alumnes de sistemes educatius de la Unió Europea o Estats amb acords internacionals, en règim de 

reciprocitat.
○ Alumnes de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea o estats sense acords internacionals, 

en règim de reciprocitat.

 

 

●



ESTRUCTURA DE LA PAU
● FASE ESPECÍFICA (VOLUNTÀRIA)FASE GENERAL (OBLIGATÒRIA)

1. LLENGUA CATALANA I LITERATURA

2. LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

3. LLENGUA ESTRANGERA (anglès, 
francés, italià o alemany)

4. HISTÒRIA

5. LA MATÈRIA COMUNA D'OPCIÓ

Un màxim de 3 MATÈRIES de 
MODALITAT, diferents a les examinades 
a la fase general.



QUALIFICACIONS I NOTES 

FASE GENERAL
mitjana aritmètica dels 5 exercis 
(puntuació de 0 a 10 punts)
per la NOTA D'ACCÉS cal treure >4

TENEN VALIDESA INDEFINIDA

NOTA D’ACCÉS
0,6 QMB + 0,4 QFG

QMB= qualificació mitjana de 
batxillerat

QFG = qualificació de la fase general 
(sigui superior o igual a 4)

FASE ESPECÍFICA
Cada matèria és qualificada per 
separat => a 5

TENEN VALIDESA DURANT L’ANY I 2 CURSOS MÉS

NOTA D’ADMISSIÓ
Nota Accés + a M1  + b M2

M1, M2: 2 matèries superades amb millor nota
a, b: paràmetres de ponderació (0,1 o 0,2)

Cal que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de 
coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció



Per ser admesa...
(NOTA D’ADMISSIÓ I NOTA DE TALL)

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.

Depèn de la nota que s’obtingui i de la 
resta de persones que s’hagin inscrit 
com a primera opció als mateixos 
estudis, es comencen a atorgar les 
places: de més a menys nota.  
 



CALENDARI PROVISIONAL CONVOCATÒRIA JUNY

Prematrícula a la prova      
Només alumnes de 2n de batxillerat

Del 6 al 20 de març (tots dos inclosos)

Matrícula lliure Del 2 al 14 de maig (tots dos inclosos)

Matrícula per alumnes de 2n batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Superior

Del 16 al 31 de maig (tots dos inclosos)

Consulta tribunal i lloc d’examen 8 de juny

Prova* 12, 13 i 14 de juny

Tribunal especial i d'incidències 19, 20 i 21 de juny

Resultats de la prova 27 de juny

Tots els tràmits es fan per Accesnet.   
*Tribunals ordinaris, Tribunal ordinari específic (Dislèxia, TDA, TDAH i altres trastorns de l’aprenentatge)

https://accesnet.gencat.cat


...CAP A LA UNI!



PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA - Accesnet
La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de 
condicions en el procés d'ingrés i d'admissió al primer curs dels estudis de grau.

Des de l'Oficina d'Accés a la Universitat es gestiona la preinscripció universitària de les set universitats públiques de 
Catalunya i la universitat privada Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya:

● Universitat de Barcelona (UB)
● Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
● Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
● Universitat Pompeu Fabra (UPF)
● Universitat de Girona (UdG)
● Universitat de Lleida (UdL)
● Universitat Rovira i Virgili (URV)
● Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

http://universitats.gencat.cat/ca/contacte/seus-territorials-de-loficina-dacces-a-la-universitat/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.uab.cat/
http://www.upc.edu/
https://www.upf.edu/
http://www.udg.edu/
http://www.udl.es/ca/
http://www.urv.cat/ca/
https://www.uvic.cat/


PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 

● En el moment de formalitzar la preinscripció universitària: es poden sol·licitar fins a 8 preferències (centres 

d'estudi), ordenades segons el grau d'interès.

●  La preinscripció és compatible amb altres sol·licituds a universitats privades, a distància o d'altres comunitats 

autònomes, tot i que l'estudiant només podrà matricular-se en un sol centre.

●  La consulta de l’assignació de places es pot fer també per Accesnet.

●  Per fer la preinscripció cal donar-se d’alta d’usuari del portal i triar una contrasenya. Empleneu tot el que se us 

demani.

●  És important imprimir el comprovant de la preinscripció



ASSIGNACIÓ DE PLACES - CONVOCATÒRIA JUNY

Les sol·licituds dels/de les estudiants s’ordenen per la nota d’admissió. Les places de 
cadascun dels centres d’estudi s’adjudiquen començant per la preinscripció de l’estudiant 
amb la nota d’admissió més alta i baixant per ordre decreixent de nota fins que 
s’exhaureixen totes les places.



ASSIGNACIÓ DE PLACES - CONVOCATÒRIA JUNY
Primera assignació
● L'estudiant assignat en 1a preferència ha de matricular-se al centre d'estudi assignat. En cas de no 

matricular-se, perdrà la plaça.
● L'estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència pot esperar-se a la publicació de la 2a assignació de places 

per veure si millora la seva assignació o bé, fer el tràmit d’"Assignació definitiva" de manera que accepta com a 
definitiva la plaça assignada i ha de matricular-se al centre d’estudi el dia corresponent.

● L'estudiant no assignat en cap preferència ha d'esperar-se a la publicació de la 2a assignació.

Segona assignació
● L'estudiant assignat ha de matricular-se al centre d'estudi. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça.
● L'estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència i l'estudiant no assignat en cap preferència, si volen optar a la 

reassignació de places per millorar la seva assignació, han de fer el tràmit "Continuar en el procés de 
reassignació de places" a l'Accesnet.

Primera reassignació
● L'estudiant reassignat ha de matricular-se al centre d'estudi. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça.

https://accesnet.gencat.cat


ASSIGNACIÓ DE PLACES - CONVOCATÒRIA SETEMBRE

Primera assignació
• L'estudiant assignat ha de matricular-se en el centre d'estudi. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça.
• L'estudiant no assignat en cap de les preferències sol·licitades ha d'esperar a la publicació de la primera 
reassignació.

Primera reassignació
• L'estudiant que ha millorat la seva assignació ha de matricular-se en les dates establertes pel centre d’estudi



PROVES D’APTITUD PERSONAL

Hi ha estudis de grau que requereixen superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per fer-la, has de formalitzar la 
preinscripció universitària i, després, la matrícula de la prova PAP a Accesnet.

La qualificació de la prova pot ser: Apte o No apte. En el cas de ser “No apte”, no tindràs accés als estudis sol·licitats.

● Educació infantil i Primària 
(U.Públiques i privades de Cat)

● Ciències de l’activitat física i de l’Esport 
(INEFC-UB, INEFC-UdL, EUSES Terres de 
l'Ebre-URV, Tecnocampus de 
Mataró-UPF i UVIC)

● Cinema i mitjans audiovisuals (UB)

● Pilot d’aviació comercial i operacions aèries (URV)

● Traducció i interpretació –anglès- (UAB i UPF) 
● Traducció/Llengües Aplicades (UPF)

https://accesnet.gencat.cat


I ARA QUÈ? 
 

● MANTENIR-SE INFORMADA: sobre estudis, uni, cicles, pau… 
● ORGANITZACIÓ: hi ha temps suficient per preparar-se (2 cursos de Batx, per exemple…) 
● CAL RACIONALITZAR PER TROBAR LA CALMA: què passa si…? 
● ANAR PREPARANT-SE: bons apunts, preparar-se amb exàmens antics, resoldre dubtes..
● LA PAU L’APROVEN AL JUNY EL 90% DE LES PERSONES PARTICIPANTS. EL QUÈ CAL ÉS 

ESFORÇAR-SE PER ENTRAR A LA UNIVERSITAT QUE ES DESITJA  

http://universitats.gencat.cat/ca/inici/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=Bmu-0wxfxhw

 

http://universitats.gencat.cat/ca/inici/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bmu-0wxfxhw

