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Adaptació matrícula convocatòria ordinària 2020 per a l’alumnat 
amb doble titulació batxillerat - baccalauréat (batxibac) 

 
 
La Resolució de 30 d’abril de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Educació per la que es dicten 
instruccions relatives al programa de doble titulació Batxillerat-Baccalauréat corresponent al 
curs 2019-2020, davant la situació de crisi ocasionada per el COVID-19 suspèn la prova 
externa de les matèries del currículum mixt del programa Batxibac. 
 
Davant aquesta nova situació, aquest curs 2019-2020, no serà d’aplicació l’adaptació a la 
prova d’accés a la universitat per als estudiants amb doble titulació Batxibac, que vulguin 
accedir a la universitat mitjançant el títol de batxillerat, que estableix el punt 2 de l’article 4 
de la Resolució de 13 de març de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la 
Resolució de 10 de març de 2020, conjunta de la Secretaria d’Estat d’Educació i la 
Secretaria General d’Universitats, per la qual s’estableixen les adaptacions de l’avaluació de 
Batxillerat per a l’accés a la Universitat a les necessitats i situació dels centres espanyols 
situats en l’exterior del territori nacional, els programes educatius en l’exterior, els programes 
internacionals, l’alumnat procedent de sistemes educatius estrangers i els ensenyaments a 
distància, en el curs 2019-2020. 
 
 

1. Matrícula a la convocatòria ordinària PAU 2020 (del 15 de maig al 15 de juny) 
 

L’alumnat trobarà al portal d’accés a la universitat el requadre següent, on haurà 
d’informar de quina/es fase/s vol examinar-se: 
 

Indica quina o quines fases vols examinar-te 
 
Vull matricular-me de la fase general de la prova           ○ Sí      ○ No 
Vull matricular-me de la fase específica de la prova       ○ Sí      ○ No 

 
Aleshores ha de marcar alguna de les opcions possibles: 

 
L’alumnat amb doble titulació batxibac que volen accedir a la universitat mitjançant el 
títol de batxillerat i presentar-se a la fase general per tal de millorar la nota de 
l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat han de contestar: 

 

• “sí, vull matricular-me de la fase general” i “sí, vull matricular-me de la fase 
específica“: es mostraran totes les matèries triades per l’estudiant a la 
prematrícula i haurà de triar obligatòriament una matèria de modalitat per a la 
fase general i triar entre un mínim d’una i un màxim de tres matèries per a la 
fase específica. 

 

• “sí, vull matricular-me de la fase general” i “no vull matricular-me de la fase 
específica“: es mostraran totes les matèries triades per l’estudiant a la 
prematrícula i haurà de triar obligatòriament una matèria de modalitat per a la 
fase general. 
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L’alumnat amb doble titulació batxibac que volen accedir a la universitat mitjançant el 
títol de baccalauréat i vulguin fer només fase específica han de contestar: 

 

• “no vull matricular-me de la fase general” i “sí, vull matricular-me de la fase 
específica“: es mostraran només les matèries de modalitat triades per 
l’estudiant a la prematrícula i haurà de triar entre un mínim d’una i un màxim 
de tres matèries per a la fase específica. 

 
 

2. Alumnat que s’examina només de fase específica. 
 
L’alumnat que opta per fer només la fase específica de la PAU cal que tingui en 
compte que: 
 

La universitat d’adscripció del centre on haurà de realitzar la PAU es reserva el 
dret d’assignar a tribunals diferents l’alumnat batxibac que faci només fase 
específica de la prova. 

 
Necessitarà l’acreditació emesa per UNEDassis per a la preinscripció 
universitària. 

 
 

3. Actes de batxillerat. 
 
Tot aquest alumnat, tant si es matricula de la fase general de la prova com si no, és 
considerat estudiant de 2n de batxillerat del centre i, per tant, constarà a les actes 
de batxillerat i actes de PAU del centre. 

 
 


