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UNIVERSITAT
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INSTITUT JOAN BRUDIEU

• Accés i admissió a la Universitat
• Prematrícula i matrícula a les PAU
• Preinscripció universitària
• Altres informacions
• Calendari de Final de Curs
• Precs i preguntes
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PROVES D’ACCÉS 
A LA UNIVERSITAT

Accés i admissió a la universitat

INSTITUT JOAN BRUDIEU

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

BATXILLERATMG 25 MG 45

ESTUDIANTS  

ESTRANGERS
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TITULATS  

UNIVERSITARIS

PROVA* PROVA* PAU-Fase 
general *

PAU-Fase 
específicaEntrevista*

ESTUDIS  ESTRANGERS HOMOLOGATS

* = requisit obligatori voluntàriaPROVES  D’ACCÉS

Credencial  UNED*

UNIVERSITAT
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PAU 2016

• ESTRUCTURA:   Dues fases.

Fase general: obligatòria = nota d’accés.

Fase específica: opcional = complement de nota.

•QUALIFICACIÓ:  Independent en les dues fases.

•CONVOCATÒRIES:  Sense límit per aprovar.

•DURADA:  Tres dies consecutius
Hora i mitja per a cada exercici.
Interval de 30 minuts entre cada un d’ells. 
Horari d’examen matí i tarda

CONVOCATÒRIES

Les qualificacions de les matèries de la fase 
específica tenen validesa per als dos cursos 

acadèmics següents

Hi ha dues convocatòries anuals

La superació de la fase general
té validesa indefinida 

Millora de nota de la fase general i/o matèries 
fase específica.
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ACCÉS DES DE BTX

TITULACIONS   OFERTA  >  DEMANDA

UNIVERSITAT

Expedient
Batxillerat

(60%)

PAU: Fase general
(40%)

Nota  d’accés
≥ 5

1. Llengua catalana i literatura.

2. Llengua castellana i literatura.

3. Llengua estrangera. 

4. Història / Història de la filosofia. 

5. Matèria de modalitat triada per l’estudiant.

Qualificació: mitjana aritmètica dels 5 exercicis

CONSTA DE CINC EXERCICIS

FASE GENERAL DE LES PAU
(només estudiants de Batxillerat)
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FASE GENERAL DE LES PAU
(només estudiants de Batxillerat)

Mitjana aritmètica dels exercicis fase general:  ≥ 4
una nota ≥ 5 com a resultat de la mitjana ponderada de:

60% nota mitjana de batxillerat

40% nota de la fase general 

NOTA D’ACCÉS AMB VALIDESA INDEFINIDA

ADMISSIÓ

UNIVERSITAT

Nota d’accés
5-10

PAU:  Fase  específica

Nota d’admissió Ponderada
fins a 14

Fase  general

TITULACIONS   OFERTA  >  DEMANDA



21/02/2016

Institut Joan Brudieu - La Seu d'Urgell 6

PAU: FASE ESPECÍFICA

• Avalua coneixements en àmbits concrets 
relacionats amb els estudis que es volen 
cursar.

• No té un nombre fix d’exercicis.
• Cada estudiant tria les matèries d’examen 

amb un màxim de 3 per convocatòria 
(quantes  i  quines).

Qualificació per matèria:
matèria superada amb nota ≥ 5

MATÈRIES 
PONDERABLES
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PONDERACIONS
paràmetre de ponderació 0,1: totes les matèries vinculades a 
cada branca

paràmetre de ponderació 0,2: segons el títol de grau

http://gencat.cat/universitats/preinscripcio

Taules de ponderació

NOTA D’ADMISSIÓ PONDERADA PER A 
ESTUDIANTS DE BTX
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EXEMPLES D’ADMISSIÓ
DES DE BTX - CFGS

EXEMPLES D’ADMISSIÓ
DES DE BTX - CFGS
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QUADRE COMPARATIU NOTA DE TALL:
DE LA 1ª ASSIGNACIÓ A L’ÚLTIMA 

Horari de les proves PAU

14 de juny / 6 de setembre
08.30-09.00 Comprovació de les dades de l'alumnat matriculats en fase general (1)

09.00-10.30 Llengua castellana i literatura

11.00-12.30 Llengua catalana i literatura

13.00-14.30 Anàlisi musical Economia de l’empresa Química 

14.30-15.30 DESCANS

15.30-17.00 Dibuix tècnic Literatura castellana

15 de juny / 7 de setembre
08.30-10.00 Història o Història de la filosofia

10.30-12.00 Llengua estrangera

12.30-14.00 Ciències de la terra i del medi ambient Disseny Matemàtiques aplicades a CCSS

14.00-15.00 DESCANS

15.00-16.30 Electrotècnia Història de l’art

16 de juny / 8 de setembre
08.30-10.00 Física Geografia

10.30-12.00 Dibuix artístic Llatí Matemàtiques

12.30-14.00 Biologia Cultura audiovisual Grec

14.00-15.00 DESCANS

15.00-16.30 Literatura catalana Tecnologia industrial

• La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja.

• Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja 

horària, realitzaran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, en el 

mateix tribunal i dia d’examen previst.

• Als estudiants que només s’examinin de matèries de fase específica, se’ls entregaran les 

etiquetes identificatives en el dia i franja horària del seu primer examen.
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PROCÉS DE REVISIÓ

Variació de nota: mitjana aritmètica, POT BAIXAR NO TA

Diferència ≥ 2 tercera correcció

RECLAMACIÓ

mitjana aritmètica

Aspectes formals de la correcció

DOBLE CORRECCIÓ

L’estudiantat podrà veure l’examen 10 dies després d ’haver 

finalitzat el procés de doble correcció i reclamació

PAU: INSCRIPCIÓ A LES PROVES

Prematrícula d’alumnes de B2 Del 17 al 29 de febrer

Matrícula d’alumnes liures Del 2 al 9 de maig

Matrícula d’alumnes de CFGS Del 11 al 18 de maig

Matrícula d’alumnes de B2 Del 20 de maig al 2 de juny

PROVES D’ACCÉS – JUNY 14, 15 i 16 de juny

Matrícula convocatoria de setembre Del 19 al 21 de juliol

PROVES D’ACCÉS – SETEMBRE 6, 7 i 8 de setembre
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Convocatòria ordinària: PAU de juny de 2016 

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA JUNY 2016

Prematrícula batxillerat (*)
(Alumnes que cursen 2n de batxillerat)

Del 17 (dc.) de febrer al 29 (dl.) de 
febrer

Matrícula alumnes lliures batxillerat/PAP (*)
(Alumnes amb el batxillerat finalitzat)

Del 2 (dl.) al 9 (dl.) de maig

Matrícula alumnes CFGS/PAP (*) Del 11 (dc.) al 18 (dc.) de maig

Matrícula batxillerat (*)
(Alumnes que cursen 2n de batxillerat)

Del 20 (dv.) de maig al 2 (dj.) de juny

Consulta tribunal i lloc d’examen (*) 10 (dv.) de juny

PAU juny 14 (dt.), 15 (dc.) i 16 (dj.) de juny

Tribunal especial incidències 20 (dt.), 21 (dc.) i 22 (dj.) de juny

Resultats de les PAU/PAP 29 (dc.) de juny

Sol·licitud reclamació i doble correcció (*) Del 29 (dc.) de juny a l'1 (dv.) de juliol

Resultats reclamació i doble correcció 11 (dl.) de juliol

Sol·licitud reclamació a la doble correcció De l'11 (dl.) al 13 (dc.) de juliol

Resultats reclamació a la doble correcció 19 (dt.) de juliol

(*) Tràmit per Internet: https://accesnet.gencat.cat

Convocatòria extraordinària: PAU de setembre de 2016 

(*) Tràmit per Internet: https://accesnet.gencat.cat

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 2016

Matrícula PAU setembre (*)
(Per a tots els alumnes)

19 (dt.), 20 (dc.) i 21 (dj.) de juliol

Consulta tribunal i lloc d’examen (*) 29 (dv.) de juliol

PAU setembre 6 (dt.), 7 (dc.) i 8 (dj.) de setembre

Resultats de les PAU/PAP 20 (dt.) de setembre

Sol·licitud reclamació i doble correcció (*) Del 20 (dt.) al 22 (dj.) de setembre

Resultats reclamació i doble correcció 30 (dv.) de setembre

Sol·licitud reclamació a la doble correcció Del 30 (dv.) de setembre al 3 (dl.) d'octubre

Resultats reclamació a la doble correcció 7 (dv.) d'octubre
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PROVES D’ACCÉS 
A LA UNIVERSITAT

Prematrícula i matrícula a les PAU

INSTITUT JOAN BRUDIEU

MATRÍCULA PAU
• Tots els tràmits relacionats amb les PAU es faran a 

través del portal https://accesnet.gencat.cat.

• Cal abonar el pagament de les taxes per a cada 

convocatòria en què es presenti l'estudiant.

• Un cop efectuat el pagament, la matrícula no es podrà

modificar en cap cas.

• El tribunal de les PAU és diferent a la convocatòria de 

juny i a la de setembre i, per tant, també ho és la facultat

o escola on aquest es troba (adreça i població diferents).

• Consulteu, per tant, el lloc d'examen tant a la 

convocatòria de juny com a la de setembre.
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MATRÍCULA PAU
• En cas d'haver de presentar documentació adicional 

(document acreditatiu que permeti gaudir d'una

bonificació o exempció de les taxes, sol·licitud

d’exempció de català, exempció de llengua estrangera), 

cal seguir aquestes instruccions: 

– A la convocatòria de juny han de fer-la arribar al 

centre de secundària dins el termini de prematrícula.

– A la convocatòria de setembre han de fer-la arribar a 

l'Oficina d'Accés a la Universitat en la data prevista al 

full de matrícula.

Convocatòria Juny
PREMATRÍCULA

• Cal triar les matèries de les quals s'examinaran. Cal indicar: 

– llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià)

– matèria comuna (Història o Història de la filosofia)

– fins a quatre matèries de modalitat.

• Serà en el moment de la matrícula quan l’estudiant decidirà, entre 

les matèries de modalitat triades, la matèria de modalitat de la 

fase general i les matèries de modalitat de la fase específica.

• El resguard obtingut en aquest tràmit no és un rebut de pagament.

del 17 al 29 de febrer de 2016
a https://accesnet.gencat.cat

ALUMNAT  B2
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PREMATRÍCULA MATÈRIES

• Triar definitivament la matèria de modalitat de la fase general (una 

de les triades a la prematrícula).

• En el cas d’examinar-se de la fase específica, triar definitivament les 

matèries de modalitat d’aquesta fase, un màxim de tres (d'entre les 

triades a la prematrícula).

• Imprimir el resguard de pagament.

• Pagar les taxes dins el termini del 20 de maig al 2 de juny de 2016 
(2 de juny, últim dia de pagament).

del 20 de maig 
al 2 de juny de 2016

a https://accesnet.gencat.cat

Convocatòria Juny
MATRÍCULA

Pas obligatori per poder realitzar les proves

ALUMNAT  B2
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del 19 al 21 de juliol de 2016
a https://accesnet.gencat.cat

Convocatòria juny
MATRÍCULA

ALUMNAT  CFGS

� Títol  de  Tècnic Superior abans del curs actual.
� Estan cursant el segon any del CFGS.
� Millorar  nota  de matèries de Fase específica.                 

Matrícula: 11 - 18 de maig 

Certificat:  data límit 2 de juny

� Ja titulats: certificat amb qualificació final del CFGS.
� Estan cursant el segon any del CFGS: acreditar superació 

mòduls teòrics.

• Imprimir el resguard de pagament.

• Pagar les taxes dins el termini del 19 al 
21 de juliol de 2016.

del 19 al 21 de juliol de 2016
a https://accesnet.gencat.cat

Convocatòria Setembre
MATRÍCULA

ALUMNAT  B2 i CFGS
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APROVATS CONVOCATÒRIA JUNY
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PROVES D’ACCÉS A LA 
UNIVERSITAT

Preinscripció universitària

INSTITUT JOAN BRUDIEU
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PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
Calendari

Resultats PAU internet 29 de juny

Data fi preinscripció universitària 3 de juliol
(Orientativa juny 2015)

Resultats de la 1a assignació 10 juliol
(Orientativa juny 2015)

Matrícula 14 al 17 de juliol
(Orientativa juny 2015)

Activació TRÀMIT
«Assignació definitiva»

10 al 14 de juliol
(Orientativa juny 2015)

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
Calendari

Resultats de la 2a assignació 23 juliol
(Orientativa juny 2015)

Matrícula 2a assignació 24 al 28 de juliol
(Orientativa juny 2015)

Activació TRÀMIT
«Vull continuar en el procés de 
reassignació de places»

23 de juliol al 1 de setembre
(Orientativa juny 2015)
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Assignació de places
Reserva de places
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RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

PROVES D’APTITUD PERSONAL
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PROVES D’APTITUD PERSONAL

Preinscripció universitària
Calendari

• Preinscripció universitària . Fins a 8 preferències (centres 
d'estudi), ordenades segons el grau d'interès. No és
obligatori emplenar les 8 preferències.

• Cal assegurar-se que la preinscripció ha estat
correctament gravada per l'aplicació informàtica. La 
preinscripció s'ha gravat correctament quan, en imprimir-la, 
hi apareixen la data i l'hora de gravació . Si no hi 
apareixen aquestes dades cal tornar a gravar la 
preinscripció o aquesta no podrà ser inclosa en el procés
d'assignació de places. Els estudiants s'han de guardar 
una còpia impresa de la preinscripció, que necessitaran
presentar en cas de fer qualsevol reclamació.
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Preinscripció universitària
Calendari

• Un cop formalitzada la preinscripció per Internet, els
estudiants poden modificar les seves preferències tantes
vegades com vulguin, fins l'últim dia de preinscripció. Cal 
tenir en compte que, un cop fetes les modificacions, s'ha de 
gravar de nou la preinscripció, de manera que la data i 
l'hora de gravació hi apareguin actualitzades.

Assignacions i matrícula
Preguntes freqüents

Si no m'assignen la primera opció que he demanat, per do
possibilitats perquè em donin la segona opció pel fet de no  haver-la 
posat en primer lloc?

No, les places s'assignen per un ordre de nota rigorós i segons l'ordre
de preferència que ha indicat la persona sol·licitant en la preinscripció.
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Assignacions i matrícula
Preguntes freqüents

Si en la primera assignació de places m'han assigna t la segona o la 
tercera preferència, em puc esperar per veure si m' assignen la 
primera preferència en la segona assignació de plac es?

Sí, hi ha la possibilitat que, després d'haver adjudicat un estudi, es 
produeixin vacants en algun dels estudis que l'estudiant ha sol·licitat 
en una preferència anterior, en cas que no s'hi hagin matriculat tots els 
alumnes admesos. Si la nota de tall del centre que s'ha sol·licitat baixa 
i amb la nova nota es pot accedir al centre d'estudi que s'ha sol·licitat 
en primera preferència, s'assignarà aquest centre d'estudi a l'estudiant 
perquè s'hi pugui matricular. Si l'estudiant es vol esperar per veure si 
pot millorar la seva assignació en la segona assignació de places a 
finals de juliol no ha de fer cap tràmit. Cal consultar per Internet les 
diverses assignacions per comprovar l'assignació.

Assignacions i matrícula
Preguntes freqüents

Si m'han assignat la tercera preferència i vull matricu lar-me 
definitivament en aquest centre d'estudi, puc sol·lici tar-ho?

Sí, es pot fer el tràmit «Assignació definitiva» del 10 al 14 de juliol al 
web: https://accesnet.gencat.cat. L'assignació definitiva sortirà
publicada per Internet el 15 de juliol i l'estudiant s'haurà de matricular 
abans del 17 de juliol. Fent aquest tràmit el procés de preinscripció
haurà finalitzat.
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Assignacions i matrícula
Preguntes freqüents

Si en la segona assignació de places estic assignat en quarta
preferència, puc millorar encara la meva assignació?

Sí, primer cal matricular-se en el centre assignat en quarta preferència
entre el 24 i el 28 de juliol, ja que si no es fa la matriculació en els
terminis indicats es perd la plaça assignada. Si es vol continuar en el 
procés de preinscripció per veure si es pot millorar l'assignació, cal 
manifestar-ho expressament fent el tràmit «Continuar en el procés de 
reassignació de places». Aquest tràmit s'ha de fer entre el 23 de juliol
i el 1 de setembre.

Assignacions i matrícula
Resultats curs 2015-2016: Enquesta
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PROVES D’ACCÉS 
A LA UNIVERSITAT

Altres informacions

INSTITUT JOAN BRUDIEU

BEQUES
• Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 

de Recerca.  (Generalitat de Catalunya)
– http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_beques.js

p?categoria=universitaris

– A destacar: “Ajuts per a estudiants universitaris/àries 

de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i 

Solsonès”

• Ministerio de Educación (Gobierno de 

España)
– http://www.educacion.gob.es/becas2010/universitari

os.html

• Beca Pizarroso
– http://www.fundacionpizarroso.es/convocatoria.php
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Residències d'estudiants a Barcelona

Col·legis Majors Penyafort-Montserrat-Llull

Residències d'estudiants a Lleida

MIXTES
•APARTAMENTOS UNIVERSITARIS CAMPUS. http://65.108.238.13/
•RESIDENCIA LA SEU. rlaseu@ofimatica.net 
•RESIDENCIA ANSI. ansi@tpi.infomail.es 

FEMENINES
•RESIDÈNCIA COR DE MARIA. rcmalleida@planalfa.es 
•RESIDÈNCIA CORDIMARIANA. r.cord@terra.es 
•RESIDÈNCIA PARE COLL DOMINIQUES DE L'ANUNCIATA.(97) 3267593 / (97) 269361 

Residències d'estudiants a Reus

MIXTES
•RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA MON-PER. (97) 7311083 
•RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE MANYANET (97)7328162 http://www.manyanet-reus.net/index2.html
•RESIDÈNCIA ULLOA. (97) 7332029 - (97) 322359 
•RESIDÈNCIA REUS. (97) 7751075 - (97) 756713. residenciareus@ctv.es 
•RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SANT JOAN. (97) 7330713. fundacion.joan@ya.com 

Residències d'estudiants a Girona

MIXTES
•ALBERG-RESIDÈNCIA CERVERÍ DE GIRONA. (972) 218003 alberg_girona@tujuca.com. http://www.tujuca.com
•RESIDÈNCIA TORRE MALAGRIDA. (972) 264200. alberg_olot@tujuca.com. http://www.tujuca.com. http://www.tujuca.com

FEMENINES
•RESIDÈNCIA SANT DANIEL. (972) 485380. rsantdaniel@virtualdomus.com. http://www.residenciasantdaniel.com
•RELIGIOSES ADORATRIUS. (972) 201876. 



21/02/2016

Institut Joan Brudieu - La Seu d'Urgell 26

Residències d'estudiants a Tarragona

FEMENINES
•INTERNAT BATXILLERAT LESTONNAC L'ENSENYANÇA . (977) 232519. escola@lestonnac-
tarragona.net. http://www.lestonnac-tarragona.net
•RESIDÈNCIA RODOREDA I MIRÖ . (977) 553616 - (977) 553612. ult@tinet.fut.es. 
http://www.fut.es

MASCULINES
•RESIDÈNCIA D'ORS (SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS). (977) 556105 - (977) 556328. 
ult@tinet.fut.es. http://www.fut.es

MIXTES
•RESIDÈNCIA SOLER . (977) 241676. ult@tinet.fut.es. http://www.fut.es
•HOSTAL RESIDÈNCIA AL CLAUSELL ( 977)240565a l-hambra@webdona.com. 
http://www.hostalalhambratarragona.com
•RESIDÈNCIA CASA NOSTRA . (977) 240532 - (977) 245462. info@residenciacasanostra.com. 
http://www.residenciacasanostra.com
•RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA LA SALLE . (977)216937 - (977) 218600. 
jmestre8@pie.xtec.es 

ESTUDIS UNIVERSITARIS
MÉS INFORMACIÓ
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PROVES D’ACCÉS A LA 
UNIVERSITAT

Calendari de final de curs

INSTITUT JOAN BRUDIEU

TITULACIÓ – 2n BTX
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CALENDARI ESCOLAR
FINAL DE CURS – 2n BTX

• 13 de maig: fi de la 3a avaluació
• del 17 al 20 de maig: exàmens finals 

de totes les matèries. Només vénen als 
exàmens

• del 23 de maig al 10 de juny: inici de 
les classes, ara de repàs i de 
preparació per a les PAU, i per a les 
proves extraordinàries de BTX. Els 
alumnes han de venir a les classes!!

• 23 de maig: Juntes d’avaluació final 
ordinària.

• 25 de maig, a les 08:45h: lliurament 
de notes de l’avaluació final ordinària

• Abans de les 13:00 h del 27 de maig: 
sol·licitud títol de Batxillerat

SETMANA
EXÀMENS

B2
MAIG
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CALENDARI ESCOLAR
FINAL DE CURS – 2n BTX

• del 13 al 15 de juny: proves 
extraordinàries de recuperació

• 17 de juny: Juntes d’avaluació 
final extraordinària.

• 21 de juny, a les 13:30h: 
lliurament de les notes de 
l’avaluació final extraordinària

• Abans de les 13:00 h del 27 de 
juny: sol·licitud títol de Batxillerat

SETMANA
EXÀMENS

B2
JUNY
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CALENDARI ESCOLAR
FINAL DE CURS – CFS

• 23 de maig: Juntes d’avaluació 
final ordinària.

• 24 de maig, a les 16:00 h: 
lliurament de notes de l’avaluació 
final ordinària

• Alumnat matriculat a les PAU: ha 
d’acreditar superació mòduls teòrics
i demanar certificat d’estudis abans 
de les 13:00 h del 27 de maig.

Final clases Inici Projecte Final Projecte

ASIX-2 10 de maig 7 d’abril 20 de maig

EDI-2 10 de maig 11 de maig 20 de maig

CALENDARI ESCOLAR
FINAL DE CURS – CFS

• del 10 al 16 de juny: proves 
extraordinàries de recuperació

• 20 i 21 de juny: Juntes 
d’avaluació final extraordinària.

• 27 de juny, a les 09:30h: 
lliurament de les notes de 
l’avaluació final extraordinària

• 27 i 28 de juny: sol·licitud títol de 
CFS

Final clases Inici Projecte Final Projecte

ASIX-2 10 de maig 7 d’abril 20 de maig

EDI-2 10 de maig 11 de maig 20 de maig
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RECLAMACIONS NOTES

MAIG JUNY

Lliurament notes
O-B2
O-CFS2

Dc 25/05: 08:45 h

Dt 24/05: 16:00 h

E-B2
E-CFS

Dt 21/06: 13:30 h

Dl 27/06: 09:30 h

Final període oral
reclamacions

Dj 26/05: 09:00 h Dt 28/06: 10:30 h

Final reclamacions
escrites

Dj 26/05: 09:30 h Dt 28/06: 11:00 h

Lliurament resolucions Dv 30/05: 12:00 h Dj 30/06: 11:00 h

FESTA DE 
GRADUACIÓ

Divendres
27 de maig,
a les 20:30 h
Sala Polivalent
La Seu d’Urgell


