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LES PAU. QUÈ SÓN I COM SÓN 
 
 
Abans de matricular-se per primera vegada a qualsevol dels estudis universitaris, totes 
les persones que hagin obtingut el títol de batxillerat han de superar una prova d’accés 
a la universitat (PAU). 
 
L’objectiu de les PAU és valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les 
competències adquirides en el batxillerat. 
 
Les PAU són proves anònimes, idèntiques per a tots els estudiants de Catalunya, i es 
realitzen simultàniament a fi de garantir al màxim la igualtat d’oportunitats dels 
estudiants que s’hi presenten. 
 
Anualment hi ha dues convocatòries: ordinària (juny) i extraordinària (setembre). No hi 
ha límit de convocatòries per superar les PAU. 
 
 
 

ESTRUCTURA DE LA PROVA 
 
 

Fase general i fase específica 
 
La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases: 

 Una fase general obligatòria  
 Una fase específica de caràcter voluntari  

 
Fase general 
Consta de cinc exercicis: 

1. Llengua catalana i literatura  
2. Llengua castellana i literatura  
3. Llengua estrangera  
4. Història o Història de la filosofia 
5. Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant  
 

Fase específica 
Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de 
batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general. 
 
 
Tota la informació referent a cada una de les proves (contingut, estructura, criteris 
generals de correcció dels exàmens) es pot trobar al web: 
http://gencat.cat/universitats/pau. 
 
D’abril a setembre funciona l’aplicació interactiva d’autoavaluació Posa’t a prova al 
web: http://gencat.cat/universitats/posataprova. 
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BATXILLERAT 
LOE 

PAU 

 
 
 
Arts 
 
 
Ciències i 
tecnologia 
 
 
Humanitats i  
ciències socials 

Fase general
(obligatòria) 

Fase específica 
(optativa) 

 
 
 Llengua catalana i literatura 
 
 Llengua castellana i literatura 
 
 Llengua estrangera 
 
 Història o Història de la filosofia 
 
 Una matèria de modalitat per 

triar∗ 
 

 
 
 
 
 Un màxim de tres 

matèries de modalitat 
per triar∗ 

 
 
* Matèries de modalitat. Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de 
matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la 
universitat [DOGC, del 9.7.2009]. 
 

 
Anàlisi musical 
Biologia 
Ciències de la terra i del medi ambient 
Cultura audiovisual 
Dibuix artístic 
Dibuix tècnic 
Disseny 
Economia de l’empresa 
Electrotècnia 
Física 
 
 
 

 
Geografia 
Grec 
Història de l’art 
Literatura catalana 
Literatura castellana 
Llatí 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 
Matemàtiques 
Química 
Tecnologia industrial 
 

QUALIFICACIONS I NOTES 
 
 

Qualificació de la fase general i nota d’accés 
 
La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. 
Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. 
 
Per poder optar a nota d’accés és condició indispensable tenir una qualificació de la 
fase general (QFG) igual o superior a 4 punts. 
 
Nota d’accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova d’accés a la 
universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada 
del 60 % de la nota mitjana de batxillerat i el 40 % de la qualificació de la fase general, 
és a dir: 
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Nota d’accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG 
 
QMB = qualificació mitjana de batxillerat. 
QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o 
igual a 4). 

 
 
Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. 
 
 

Qualificació de la fase específica 
 
Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de 
batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general. 
 
Cada matèria examinada com a fase específica és qualificada per separat, amb una 
puntuació de 0 a 10 punts. 
 
Es considera superada cada matèria si s’obté una qualificació igual o superior a 5. 
 
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per a 
l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació 
d’aquestes matèries. 
 
 

Nota d’admissió 
 
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. 
 
La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora 
les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el 
coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin 
vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau on es fa la 
preinscripció. (Vegeu l’ANNEX) 
 
Es calcula amb la fórmula: 

 
 

Nota d’admissió = Nota d’accés + a M1 + b M2 
 

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase 
específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota 
d’admissió. 
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica 
(0,1 o 0,2). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informació sobre les proves d’accés a la universitat (PAU) del batxillerat Convocatòria 2014 
 

  Pàgina 6 de 13 

 
MATRÍCULA 
 
 
Tots els tràmits relacionats amb les PAU s’han de fer a través del portal 
https://accesnet.gencat.cat. 
 
 

Convocatòria de juny 
 

Estudiants de matrícula lliure 
 
Es consideren estudiants de matrícula lliure els qui: 

- Han obtingut el títol de batxillerat o equivalent abans del curs 2013-
2014. 

- Han cursat el segon curs de batxillerat a l’estranger. 
- Vulguin millorar la nota de la PAU. 
 

Tots aquests estudiants han de fer els passos següents: 
 Fer la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat (del 5 al 12 de maig). 
 Imprimir el resguard de pagament. 
 Pagar les taxes dins de termini (del 5 al 12 de maig). 

 

 
Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no és modificable en cap 

cas. 
 

 

Estudiants que el curs 2013-2014 fan el 2n curs de batxillerat a Catalunya 
 
Els estudiants matriculats a 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de 
Catalunya han de fer la matrícula en dues fases: prematrícula i matrícula definitiva. 
 
 
a) Prematrícula  
  Fer la prematrícula al portal https://accesnet.gencat.cat (del 19 de febrer al 3 de 

març). 
S’han d’indicar: 
 - Dades personals. 
 - Centre de secundària on està estudiant el batxillerat. 
 - Matèries de les quals es vol examinar. 
 
 Imprimir el resguard de prematrícula dues vegades (una per a la persona 

interessada i l’altra per al centre). 
 
 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. 
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b) Matrícula definitiva (pas obligatori per poder fer les proves)  
 Formalitzar definitivament la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat (del 22 de 

maig al 2 de juny).  
 Triar definitivament la matèria de modalitat de la fase general (una de les triades a la 

prematrícula). 
 En cas d’examinar-se de la fase específica, cal triar definitivament les matèries de 

modalitat d’aquesta fase, un màxim de tres (només entre les triades a la 
prematrícula). 
 Pagar les taxes dins del termini del 22 de maig al 2 de juny (2 de juny, últim dia 

de pagament). 
 

 
Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no és modificable en cap 

cas. 

 
Convocatòria de setembre 
 
La convocatòria de setembre té un termini únic per a tots els col·lectius d’estudiants, 
els quals han de fer els passos següents: 
 
 Fer la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat (del 21 al 23 de juliol). 
 Imprimir el resguard de pagament. 
 Pagar les taxes dins de termini (del 21 al 23 de juliol). 

 
 

 
Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no és modificable en cap 

cas. 
 

 
 
 

ON ES FAN LES PAU 
 
 
Els tribunals de les PAU estan integrats per un president o presidenta i vocals 
especialistes de les diferents matèries d’examen. Els membres dels tribunals vetllen 
pel funcionament correcte de les proves, en vigilen la realització i fan, posteriorment, la 
correcció dels exàmens. 
 
L’assignació dels estudiants als tribunals és comunicada als centres amb anterioritat al 
primer dia de les proves i també es pot consultar al portal https://accesnet.gencat.cat.  
 
Els estudiants de matrícula lliure, així com tots els estudiants de la convocatòria de 
setembre, han de consultar el lloc on s’han d’examinar al portal 
https://accesnet.gencat.cat. 
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ORGANITZACIÓ 
 
Documentació que cal portar 
 
Els estudiants han de portar sempre el seu full de matrícula i el seu DNI, NIE o 
passaport per identificar-se en qualsevol moment de les proves, a requeriment de 
qualsevol membre del seu tribunal. 
 
Si algun estudiant necessita acreditar l’assistència a les proves, pot sol·licitar el 
justificant corresponent al president o presidenta del seu tribunal. 
 
 

Calendari i horaris 
 
Les PAU del curs 2013-2014 tindran lloc els dies: 
 

Convocatòria de juny: 11, 12 i 13 
Convocatòria de setembre: 8, 9 i 10 
 

Cada examen té una durada d’una hora i mitja. 
 

11 de juny / 8 de setembre 

 8.30 – 9.00  Comprovació de les dades de l’estudiant 
 9.00 – 10.30 Llengua castellana i literatura 
 11.00 – 12.30  Llengua catalana i literatura 

 13.00 – 14.30 
Disseny 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 
Ciències de la terra i del medi ambient 

 14.30 – 15.30 Descans per dinar 

15.30 – 17.00 
Literatura catalana 
Dibuix tècnic 

  

12 de juny / 9 de setembre 

 8.30 – 10.00 Història o Història de la filosofia 
10.30 – 12.00 Llengua estrangera 

12.30 – 14.00 
Dibuix artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

14.00 – 15.00  Descans per dinar 

15.00 – 16.30 
Literatura castellana 
Tecnologia industrial 

  

13 de juny / 10 de setembre 

 8.30 – 10.00 
Geografia 
Física 

10.30 – 12.00 
Cultura audiovisual  
Grec 
Biologia 

12.30 – 14.00 
Anàlisi musical 
Economia de l’empresa 
Química 

14.00 – 15.00 Descans per dinar 

15.00 – 16.30 
Història de l’art 
Electrotècnia 
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Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja 
horària han de fer aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, en el 
mateix tribunal i dia d’examen previst. 
 
 

Material per a l’examen 
 

1. Assignatures d’arts 
a) Dibuix artístic. Material obligatori: paper de 70 cm x 50 cm, fulls DIN A4, llapis i 
barres de grafit de diferents dureses, goma d’esborrar, carbó, goma d’esborrar 
especial per a carbó, draps i colors aplicables amb tècniques seques (per 
tècniques seques s’entenen aquelles que no requereixen l’ús de cap diluent, ja 
sigui basat en l’aigua o elaborat químicament). 

També cal portar un suport completament rígid de 70 cm x 50 cm que servirà 
per col·locar-hi el paper. S’aconsella que sigui un tauler de fusta contraplacada 
de 0,8 cm de gruix. 
Optativament l’alumne pot portar qualsevol tipus de material i instrumental 
d’acord amb les seves preferències expressives.  
S’exclouen: les tècniques que requereixen dissolvents líquids complementaris o 
externs (aigua, alcohol, trementina, aiguarràs, dissolvents sintètics, etc.), però 
s’accepten els materials que porten el dissolvent incorporat (retoladors, 
retoladors de punta de pinzell, bolígrafs, etc.); l’ús de coles, fixadors o altres 
productes que s’apliquin per vaporització, les coles i materials molt volàtils i 
també els papers treballats prèviament; la utilització d’imatges de referència, ja 
siguin digitals o impreses i que no siguin estrictament les que figuren en 
l’enunciat de l’examen. 
b) Disseny: cal portar una làmina DIN A3 que s’haurà de lliurar doblegada 
juntament amb el quadernet de respostes. És necessari dur estris de dibuix 
com ara llapis, goma d’esborrar, regles, escaires i llapis de colors o retoladors. 
Convé dur també papers de colors, tisores, cola, cinta adhesiva, etc., i es 
recomana portar una carpeta rígida DIN A3. 
c) Cultura audiovisual: bàsicament es treballa en el quadern de respostes, tot 
i que per a algunes proves o opcions poden fer falta materials i estris de dibuix 
variats, com ara llapis, goma, regle i llapis de colors. 

 
2. Assignatures de tecnologia: regle, escaire, llapis, goma d’esborrar i 
calculadora, però no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada 
o puguin transmetre-la. 
 
3. Biologia, Economia de l’empresa, Física, Matemàtiques, Matemàtiques 
aplicades a les ciències socials i Química: és aconsellable portar regle graduat i 
calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o 
puguin transmetre-la). 
 
4. Ciències de la terra i del medi ambient: regle o escaire d’uns 20 cm de 
llargada, un transportador d’angles, llapis de colors i calculadora, però no 
s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-
la. 
 
5. Dibuix tècnic: llapis, goma d’esborrar, regles, escaires, paral·lexos, compàs, 
plantilles de corbes, transportador d’angles i calculadora (no s’autoritza l’ús de les 
que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). No es poden usar 
models de figures geomètriques. Opcionalment l’alumnat  pot portar una tauleta 
d’una mida una mica superior al DIN A3 per al cas que no pugui fer l’examen en 
una taula convencional. 
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6. Grec i Llatí: diccionari. Es permet l’ús de l’apèndix gramatical annexat al 
diccionari. 

 
S’informarà oportunament els centres i a través del web 
http://gencat.cat/universitats/pau sobre qualsevol canvi que es produeixi respecte als 
materials i estris que cal dur a l’examen. 
 

Normes generals per a la realització de les proves 
 
No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d’informació (apunts, llibres, etc.) ni 
telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats. 
 
Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una 
correcció personal adequada. El tribunal té la capacitat legal d’expulsar de l’aula les 
persones que incompleixin les normes elementals d’ètica o d’ordre pròpies d’un 
examen i d’anul·lar-los les proves. 
 
Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal. En 
començar les proves es lliura a cada estudiant un joc d’etiquetes amb codi de barres 
que l’identifica i que permet l’anonimat en la correcció. L’estudiant ha d’enganxar 
amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels 
quaderns d’examen: l’una en la portada i l’altra en la contraportada. 
 
Per a la realització de cada prova es lliura a cada estudiant només un quadern 
d’examen. 
 
L’accés a l’aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d’examen 
degudament etiquetat, encara que s’hagi deixat en blanc. 
 
No lliurar algun quadern d’examen en la fase general comporta l’anul·lació del conjunt 
de la prova d’accés. 
 
Els exercicis de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Literatura 
catalana, Literatura castellana i Llengües estrangeres s’han de contestar en les 
llengües respectives. 
 
Els exàmens no es poden respondre en llapis (excepte el de Dibuix artístic i el de 
Dibuix tècnic), ni amb tinta vermella o verda. 
 
 

Recomanacions 
 
En la redacció de la resolució de les proves cal mostrar el saber i el saber fer. Per això, 
és aconsellable tenir en compte sempre les recomanacions següents: 
 
a)  El vocabulari adient, una bona puntuació, una bona ortografia i una expressió 

sintàctica correcta són sempre requisits indispensables en totes les proves, 
demostratius de riquesa de llenguatge, de domini gramatical i de competència 
lingüística. 

b)  La presentació pulcra i clara és un valor afegit. 
c)  La claredat conceptual, l’ordre lògic i el rigor expositiu són components bàsics de 

totes les proves. 
d)  És necessari justificar les respostes donades, argumentar correctament i mostrar la 

capacitat de reflexió, de comprensió i de comunicació dels coneixements assolits, 
llevat del cas que es desprengui de l’enunciat que no cal fer-ho. 
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e)  Cal tenir cura tant de les estratègies o plantejaments fets com dels 
desenvolupaments: les correccions i puntuacions avaluen i valoren tots els 
aspectes de les respostes o resolucions. 

f)  Es valora l’ús adequat de les terminologies específiques de les assignatures i dels 
llenguatges usats. 

 
Tots els exàmens són avaluats d’acord amb allò que es deixa escrit. 
 
 
 

REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS 
 
 
En cas de disconformitat amb alguna qualificació de les PAU, hi ha dos processos 
alternatius: 
 
a) Sol·licitar al president o presidenta del tribunal la doble correcció d’un examen. 
Els exercicis sobre els quals s’hagi presentat sol·licitud de doble correcció són 
corregits per un professor especialista diferent del qui va fer la primera correcció. Les 
noves qualificacions són el resultat de la mitjana aritmètica d’ambdues correccions. 
Aquestes qualificacions substitueixen les inicials i, per tant, poden ser més baixes o 
més altes que les atorgades inicialment. 
 
b) Presentar una reclamació davant la Comissió Coordinadora de les PAU de 
Catalunya sobre aspectes formals o errades administratives.  
Les resolucions de la Comissió Coordinadora de les PAU de Catalunya exhaureixen la 
via administrativa, però els afectats poden interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la notificació (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol). 
 
En aquests casos excepcionals, els estudiants han de seguir estrictament la informació 
especificada al web de les PAU i ajustar-se a les dates fixades per sol·licitar revisió de 
les qualificacions, als llocs de lliurament de les sol·licituds i a altres tràmits 
administratius que se’n derivin. 
 
 
 

COM ES POT MILLORAR LA NOTA 
 
 
Els estudiants es poden presentar en successives convocatòries per millorar la 
qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica. Es 
prendrà en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que 
aquesta sigui superior a l’anterior. 
 
 
 

DISTINCIONS DE LES PAU 
 
 
Tots els estudiants que hagin obtingut una qualificació de les PAU superior o igual a 9 
punts rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya. 
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ANNEX 
 
 

Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de 
coneixement dels títols universitaris de grau∗ 
 

 Branques de coneixement dels títols de GRAU 

MATÈRIES DE MODALITAT 
DE BATXILLERAT 

Arts i 
humanitats 

Ciències 
Ciències 
de la salut

Ciències 
socials i 
jurídiques 

Enginyeria i 
arquitectura

Anàlisi musical  •    •   

Biologia  •  •  •  •  

Ciències de la terra i del medi 
ambient 

 •  •  •  •  

Cultura audiovisual •    •   

Dibuix artístic  •    •   

Dibuix tècnic  •    •  •  

Disseny •    •  •  

Economia de l’empresa •    •  •  

Electrotècnia  •    •  

Física  •  •  •  •  

Geografia •    •   

Grec  •    •   

Història de l’art •    •   

Literatura catalana •    •   

Literatura castellana •    •   

Llatí  •    •   

Matemàtiques aplicades a les 
ciències socials  •    •   

Matemàtiques   •  •  •  •  

Química  •  •  •  •  

Tecnologia industrial   •    •  

 

∗ Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat de 
batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat [DOGC, de 9.7.2009]. 
 

 
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat per a 
la preinscripció del 2014 
 
Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a 
les branques de coneixement dels títols de grau, que seran aplicables per a l’accés a 
la universitat en la preinscripció del 2014, es poden consultar al web: 
http://gencat.cat/universitats/preinscripcio. 
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Per a més informació:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA D’ORGANITZACIÓ  
DE PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

Via Laietana, 2 
08003 Barcelona 

Telèfons: 93 223 03 23 / 93 223 25 91 
Fax: 93 552 69 83 

accesnet.sur@gencat.cat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de les PAU 
Edifici Polivalent – Campus de Cappont 

C/ Jaume II, 71 
25001 – Lleida 

Telèfon: 973 70 27 63 
provesacces@udl.cat 

Centre d’Atenció als Estudiants
Av. Catalunya, 35 
43002 Tarragona 

Telèfon: 977 55 86 08 
cae@urv.cat 

 
  Consell Interuniversitari de Catalunya 

  http://gencat.cat/universitats 

Àrea d’Afers Acadèmics 
Edifici Rectorat 

08193 Bellaterra 
Telèfon: 93 581 11 10 

Fax: 93 581 31 57 
suport.pau@uab.cat 

Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés
Edifici CIAE – Campus de Montilivi 

17071 Girona 
Telèfon: 972 41 98 54 

Fax: 972 41 98 44 
acces@udg.edu 


