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Adaptació matrícula PAU convocatòria ordinària 2021 per a 
l’alumnat amb doble titulació batxillerat - baccalauréat 

(batxibac) 
 
 

1. Matrícula de la PAU convocatòria ordinària 2021 (del divendres 14 al dijous 
27 de maig de 2021) 

 
L’alumnat en el moment de la matrícula informarà 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 

 
 
 

Ha de marcar una de les tres opcions possibles: 
 

 “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’alumne/a a 
la prematrícula i haurà de triar obligatòriament la matèria comuna d’opció 
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’alumne/a a 
la prematrícula per a la fase general. 

 
 “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’alumne/a a la prematrícula, inclosa la matèria comuna d’opció triada 
per a la fase general, i haurà de triar entre un mínim d’una i un màxim de 
tres matèries per a la fase específica. 

 
2. Adaptacions de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat de 

l’alumnat amb doble titulació batxillerat - baccalauréat. 
 
L’alumnat que hagi superat la prova externa i vulgui accedir a la universitat 
mitjançant el títol de batxillerat, pot fer l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la 
universitat sense realitzar les proves d’Història i Francès. Les qualificacions 
d’aquestes matèries seran les que va obtenir l’alumne/a a les assignatures 
d’Història d’España i de França, i Llengua i Literatura Franceses en la prova 
externa. 
 
Per tant, l’alumnat que hagi marcat que vol accedir a la universitat fent ús del títol 
de batxillerat i examinar-se de fase general té dues opcions: 
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 Pot fer la fase general sense examinar-se de les matèries d’Història i 

Francès (queda exempt d’aquestes assignatures) i les qualificacions 
d’aquestes matèries seran les que va obtenir l’alumne/a a les 
assignatures d’Història d’España i de França, i Llengua i Literatura 
Franceses en la prova externa. 
 
En aquest cas, el centre ha d’enviar, com a últim dia el 27 de maig de 
2021, un correu electrònic a coordinaciopau.sur@gencat.cat amb el tema 
‘Exempció Història i Francès. Alumnat batxibac. Nom del Centre’, en què 
indiqui quin alumnat batxibac opta per matricular-se i examinar-se de la 
fase general, però vol quedar exempt de les matèries d’Història i Francès 
i fer ús de les qualificacions obtingudes a les assignatures d’Història 
d’España i de França, i Llengua i Literatura Franceses en la prova 
externa. 

 
 Pot fer la fase general sencera (incloses les matèries d’Història i 

Francès), per tal de millorar la nota de l’avaluació de batxillerat per a 
l’accés a la universitat. 

 
3. Actes de batxillerat. 

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

 
4. 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. És responsabilitat de l’alumne/a incorporar telemàticament 
aquest document en l’apartat dades acadèmiques del seu perfil del portal 
d’accés a la universitat. 

 
5. Cal recordar a l’alumnat que la matrícula a la convocatòria extraordinària de 

la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació Infantil 
i en Educació Primària de totes les universitats, públiques i privades, del 
sistema universitari català serà del divendres 25 al dimecres 30 de juny a 
l’adreça https://accesuniversitat.gencat.cat.  
 
La prova tindrà lloc el divendres 16 de juliol de 2021. 

 


