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Proves Accés Universitat 
 
Què és la prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat? 

La Prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat té com a objectiu valorar la teva maduresa 
acadèmica, els coneixements i les competències adquirides per l'alumnat de batxillerat. Fins l’entrada en vigor 
de la norma resultant d’un Pacte d’Estat per l’Educació fer la prova d'avaluació de batxillerat no és un requisit 
per obtenir el títol de Batxillerat, però és un requisit per accedir a les universitats. 
 

Altres proves 

 Prova més grans de 25 anys 

 Prova més grans de 45 anys  

 Prova més grans de 40 anys 

 Proves d'aptitud personal 
 
Tribunals 

La prova s'organitza en tribunals. Tots els tribunals estan formats per un/a president/a i professors vigilants 
i/o correctors. 

 Tribunals ordinaris: en aquests tribunals s'examinen els/les alumnes assignats/ades tenint en 
compte el centre de secundària, el cicle formatiu de grau superior o bé si volen millorar nota. Cal 
consultar el tribunal on fer l'examen uns dies abans de les proves per saber-ne la ubicació en el 
calendari. 

 Tribunal ordinari específic: té lloc els mateixos dies que els tribunals ordinaris, però està adreçat a 
alumnes amb necessitats educatives especials (dislèxia). 

 Tribunal TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge: té lloc els mateixos dies que els tribunals 
ordinaris, però està adreçat a alumnes amb TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge. 

 Tribunal especial i d'incidències: en la convocatòria de juny aquest tribunal se celebra la setmana 
següent a l'ordinari. Té dos vessants:  

o Per a alumnes amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
o Per a alumnes que van tenir alguna incidència en el tribunal ordinari. 

 

Qui pot fer-la? 

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

règim de reciprocitat. 
o Alumnes de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea o estats sense 

acords internacionals, en règim de reciprocitat. 
 

Convocatòries 

Anualment es realitzen dues convocatòries: una ordinària (al mes de juny) i una extraordinària (al mes de 
setembre). No hi ha límit de convocatòries per superar les PAU. 
 
Un cop superada la prova, els estudiants poden presentar-se novament en convocatòries posteriors, 
ordinàries i extraordinàries, amb la finalitat de millorar la nota, en la mateixa universitat, tret que es justifiqui 
degudament un canvi de residència. La qualificació global obtinguda en les convocatòries per millorar la nota 
només es tindrà en compte si és superior a la nota atorgada anteriorment.  
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Estructura de la prova i qualificació 

El model de PAU diferencia entre la superació de la prova d’accés (requisit per anar a la universitat, a 
qualsevol universitat) i el procediment d’admissió (d’admissió a un estudi de grau concret, d’una 
determinada universitat).  
 
Per això, es parla d’una fase general obligatòria la superació de la qual permet accedir a la universitat i té 
validesa indefinida; i d’una fase específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota 
d’admissió per a cada títol de grau on vulgui accedir un estudiant, en els casos en què calgui ordenar les 
sol·licituds d’ingrés (si l’oferta de places és inferior a la demanda). Les qualificacions d’aquesta fase específica 
tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents. 
 
Els alumnes que vulguin sol·licitar l'accés a universitats de fora de Catalunya han de consultar els 
procediments d'admissió d'aquelles universitats. Algunes comunitats autònomes tenen en compte la modalitat 
de batxillerat en l'ordre d'adjudicació de places, per tant, en aquests casos, és important la tria de la matèria 
comuna d'opció.  
 
Estructura 

La prova d'avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s'estructura en dues fases: 

 Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis: 
o Llengua catalana i literatura 
o Llengua castellana i literatura 
o Llengua estrangera 
o Història  

 
I una matèria comuna d’opció a triar entre: 

o Llatí 
o Matemàtiques 
o Matemàtiques aplicades a les ciències socials 
o Fonaments de les arts 

 

 Fase específica de caràcter voluntari: 
o Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents: Anàlisi 

musical, Biologia, Ciències de la terra, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, 
Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les arts, Geografia, Grec, 
Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, 
Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia 
industrial. 

o Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, 
sempre que no hagin estat triades a la fase general. 

o Pel que fa a les ponderacions, la matèria examinada en fase general també serà tinguda en 
compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 
5. 

o Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat. 
 

 
 
Qualificació 

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. És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general 
(QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés. La superació de la fase general tindrà 
validesa indefinida. 

Tota la informació referent a les PAU i a cada una de les proves (contingut, estructura, criteris generals de 
correcció dels exàmens) es pot trobar al web: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/. 
 
Podeu trobar l'aplicació interactiva d'autoavaluació Posa't a prova al web: 
http://gencat.cat/universitats/posataprova. 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/
http://gencat.cat/universitats/posataprova
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La qualificació de la fase general de la PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la 
nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa 
indefinida. Es considera que has superat la prova d'accés a la universitat si obtens 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: 
 

 
 

La qualificació de la fase específica (QFE) configura la nota d’admissió. 
 
S’obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una puntuació de 0 a 10 punts. Cada matèria 
es considerarà superada si s'obté una qualificació igual o superior a 5. 
 
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. Es calcula amb la fórmula: 
 

 
 
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a les universitats 
catalanes durant l’any que es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics següents a la superació 
d’aquestes. 
 
Pots consultar els paràmetres de ponderació als diferents estudis al Quadre de Ponderacions, consultable al 
web: http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/ (són annexos que poden presentar 
modificacions; per tant, es recomana consultar-ne la darrera actualització) 
 
 
Millora de les qualificacions 

Si vols millorar la qualificació, pots presentar-te en convocatòries successives en la mateixa universitat on la 
vas fer, tret que justifiquis un canvi de residència i vulguis fer-la a la universitat més propera a la nova localitat. 
Com a resultat, es tindrà en compte la qualificació superior. 
 
 

Accés a la universitat dels alumnes de cicles formatius de grau superior i d’ensenyaments d’esports 

Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. 
La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet, una nota entre 5 
i 10 punts. 
 
Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents, si volen accedir a un estudi de Grau amb 
concurrència competitiva, és a dir, amb més demanda que oferta de places, poden tenir una nota d’admissió 
ponderada (que els permet d’arribar fins a una qualificació de 14) que millori la seva nota d’accés si, 
voluntàriament, s’examinen de matèries de modalitat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. 
Caldrà, per tant, que es presentin a la fase específica de les PAU, examinar-se de tres matèries, com a 
màxim, per convocatòria, de les que es consideren matèries de modalitat de batxillerat a efectes dels exàmens 
de les PAU, i tenir en compte dos requisits: 

Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG 

QMB = nota mitjana de batxillerat 
QFG = nota de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4) 

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

M1, M2 = les dues millors 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 - 0,2) 

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
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 Una matèria només es tindrà en compte per calcular la nota d’admissió ponderada si ha estat superada 
amb una qualificació igual o superior a cinc punts. 

 La matèria ha d’estar vinculada a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol 
accedir, atès que en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior els títols de grau necessàriament 
estan adscrits a una d’aquestes cinc branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències de la salut, 
Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura. 

 
Les qualificacions de les matèries específiques tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents. 
 
La nota d'admissió es calcula amb la següent formula: 
 

 
 
Pots consultar els paràmetres de ponderació als diferents estudis al Quadre de Ponderacions, consultable al 
web: http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/ (són annexos que poden presentar 
modificacions; per tant, es recomana consultar-ne la darrera actualització) 
 
Sol·licitar l’admissió 

Per inscriure's a la fase específica de les proves, els estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) 
hauran de presentar un certificat del centre (original o còpia compulsada) on es faci constar: 

 Per als estudiants que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS* durant el curs actual, la 
superació de tots els mòduls del cicle, llevat de :  

o els mòduls de formació en centres de treball i, si s'escau, el mòdul de projecte, pels estudiants 
de CFGS de FP; 

o els mòduls de formació pràctica en empreses, estudi i tallers; i el mòdul de projecte, pels 
estudiants d'APD; 

o els mòduls de formació pràctica i de projecte final, pels estudiants de TES 
Per a aquests estudiants, el certificat serà lliurat pel seu centre, i tindrà validesa només per a les PAU. 
No servirà per acreditar l'accés a la universitat en el procés de preinscripció universitària. 

 Per als titulats tècnics superiors o equivalents*, la finalització dels estudis amb la qualificació 
mitjana obtinguda. 

 
Aquests certificats (i si és necessari, la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o 
exempció de les taxes), s'hauran de lliurar fins a l'1 de juny per a la convocatòria de juny, i fins al 25 de juliol 
per a la convocatòria de setembre, tenint en compte les alternatives següents: 

a) En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents a l'Oficina d'Accés a 
la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus. 

b) Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de 
tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC. 

 
Convalidació de crèdits  

Amb un cicle formatiu de grau superior (CGFS) pots convalidar crèdits ECTS a les universitats catalanes. 
Pots trobar informació sobre la correspondència de crèdits en aquest web, on has de cercar l’estudi de grau 
que vols cursar a la universitat on desitges fer-lo: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/convalidacions/correspondencia-estudis-universitaris/ 
 
En el cas dels estudis de grau de doble titulació (simultaneïtat d'estudis) pots consultar la taula de 
convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat) en aquest web: 
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/CFGS/documents/Convalidacions-Credits-
CFGS-Simultaneitat.pdf 
  

Nota d'admissió = NMC+ a*M1 + b*M2 

NMC= Nota mitjana del cicle formatiu. 
M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU. 

a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2). 

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/#bloc5
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/convalidacions/correspondencia-estudis-universitaris/
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/CFGS/documents/Convalidacions-Credits-CFGS-Simultaneitat.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/CFGS/documents/Convalidacions-Credits-CFGS-Simultaneitat.pdf
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Prova 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 al portal d'accés a la 
universitat. 
 
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. 
 
Els estudis de grau amb PAP són: 

 Ciències de l'activitat física i de l'esport: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV) i Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya (UVic - UCC) 

 Cinematografia: Universitat de Barcelona (UB)  

 Educació infantil i Educació primària de les universitats públiques i privades de Catalunya  

 Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) / Menció en 
Llengua anglesa (UVic - UCC)  

 Pilot d’aviació comercial i operacions aèries: Universitat Rovira i Virgili (URV)  

 Producció de Música i So per a la Induústria de l’Entreteniment (UB) 

 Traducció i interpretació - Anglès: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) i Traducció i interpretació - anglès / Llengües aplicades (simultaneïtat) (UPF)  

 
Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària 

La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les universitats, 
públiques i privades, del sistema universitari català, consisteix en dos exàmens a partir de l’any 2017: 

 Competència comunicativa i raonament crític CCIRC. 
 Competència logicomatemàtica CLOM.* 
*Per realitzar aquesta prova no és necessari haver cursat al batxillerat matemàtiques o matemàtiques 

aplicades a les ciències socials. 
 
Superació de la PAP: 

 La qualificació final de la PAP és Apte/No apte. 

 La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts 
sobre deu. 

 Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que 
cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu. 

 Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida. 

 Hi haurà dues convocatòries anuals: ordinària al mes d’abril i extraordinària al mes de setembre. 

 Els estudiants que superin la PAP en convocatòria extraordinària podran acreditar aquest resultat a 
partir de la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària. 

 
Dates i lloc d’examen: 
 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 

Matrícula PAP Del 16 de febrer al 1de març  

Exàmens PAP 10 d’abril 

Resultats PAP 4 de maig 

Sol·licitud revisió 4 i 5 de maig 

Publicació del resultat de revisió 14 de maig 

Sol·licitud de visualització d’exàmens Del 14 al 17 de maig 
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CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 

Matrícula PAP Del 25 al 30 de juny 

Exàmens PAP 16 de juliol 

Resultats PAP 27 de juliol 

Sol·licitud revisió 27 i 28 de juliol 

Publicació del resultat de revisió 7 de setembre 

Sol·licitud de visualització d’exàmens Del 7 al 9 de setembre 

 

 S’estableixen cinc seus universitàries d’examen: 
o Barcelona. 
o Bellaterra. 
o Girona. 
o Lleida. 
o Tarragona. 

 Els estudiants, independentment de la universitat on vulgui realitzar els estudis de Grau, poden triar 
qualsevol de les seus d’examen per realitzar la PAP quan es matriculin de la prova. Aquesta matrícula 
es formalitzarà mitjançant el portal Accesnet. 

 
 
Horari PAP: 
 

Tribunal Ordinari PAP 

08:30 – 09:00 Comprovació dades alumnes 

09:00 – 11:00 Competència comunicativa i raonament crític CCIRC 

11:00 – 11:30 Descans 

11:30 – 13:00 Competència logicomatemàtica CLOM 

 

Tribunal TOE (dislèxia/TDA-TDAH) i TEI PAP 

08:30 – 09:00 Comprovació dades alumnes 

09:00 – 11:30 Competència comunicativa i raonament crític CCIRC 

11:30 – 12:00 Descans 

12:00 – 14:00 Competència logicomatemàtica CLOM 

 
Tots els tràmits es fan pel portal d'accés a la universitat: https://accesuniversitat.gencat.cat/ 
 
  

https://accesnet.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
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Exemples d’admissió des de batxillerat / CFGS 
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Adscripció de matèries de modalitat de 2n de BTX a les branques de coneixement dels ensenyaments 
universitaris de grau 

INS  Branques coneixement PAU 

A
d
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c
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-- -- Anàlisi musical II X   X  

B2 5-6 Biologia II  X X X X 

B2 6 Ciències de la terra i del medi ambient II  X X X X 

B2 3 Cultura audiovisual X   X  

B2 3 Dibuix artístic II X   X  

B2 3-4 Dibuix tècnic II X   X X 

B2 3 Disseny X   X X 

B2 1 Economia de l’empresa X   X X 

B2 4 Electrotècnia  X   X 

B2 4-5 Física II  X X X X 

B2 3 Fonaments de les arts X  X X  

B2 1 Geografia X   X  

B2 2 Grec II X   X  

B2 1-2 Història de l’art X   X  

B2 Tots Història de la filosofia X  X X  

B2 1-2-3 Literatura castellana X   X  

B2 1-2-3 Literatura catalana X   X  

B2 2 Llatí II X   X  

B2 1 Matemàtiques aplicades a les ciències socials II X   X  

B2 4-5-6 Matemàtiques II  X X X X 

B2 4-5-6 Química  X X X X 

B2 4 Tecnologia industrial II  X   X 
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Adscripció dels Títols de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny i de Tècnic Esportiu Superior a les branques de coneixement dels ensenyaments 
universitaris de grau 

 Branques coneixement PAU 

TÍTOLS DE TÈCNIC SUPERIOR A
rt

s
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Activitats físiques i esportives   X X  

Administració i Gestió / Administració X   X  

Agrària / Activitats agràries  X X  X 

Arts gràfiques X   X X 

Arts i artesanies X    X 

Comerç i màrqueting X   X  

Edificació i obra civil  X   X 

Electricitat i electrònica  X   X 

Energia i aigua  X   X 

Fabricació mecànica  X   X 

Fusta, moble i suro / Fusta i moble  X   X 

Hostaleria i turisme X   X  

Imatge i so / Comunicació, imatge i so X X  X X 

Imatge personal   X X  

Indústries alimentàries  X X  X 

Indústries extractives  X   X 

Informàtica i comunicacions / Informàtica  X   X 

Instal·lació i manteniment / Manteniment i serveis a la producció  X   X 

Maritimopesquera / Activitats maritimopesqueres  X   X 

Química  X X  X 

Sanitat  X X   

Seguretat i medi ambient   X X  

Serveis socioculturals a la comunitat X  X X  

Tèxtil, confecció i pell  X   X 

Transport i manteniment de vehicles / Manteniment de vehicles 
autopropulsats 

 X   X 

Vidre i ceràmica  X   X 

 
 
Adscripció aproximada dels títols de grau a les branques de coneixement dels ensenyaments 
universitaris 

Branca  
de Ciències 

 
Branca  
de Ciències de la Salut 

 
Branca  
d'Enginyeria i Arquitectura 

Biologia  Biologia Humana  Arquitectura 

Bioquímica  Ciències Biomèdiques  Ciències de l'Enginyeria Civil 

Biotecnologia  Ciències i Salut Animal  
Ciències i Tecnologies  
de la Telecomunicació 

Ciències Ambientals  
Ciència i Tecnologia 
dels Aliments 

 Disseny- Elisava 

Ciències Biomèdiques  
Ciències de l'Activitat Física 
i de l'Esport 

 Enginyeries vàries 

Ciència i Tecnologia dels Aliments  Farmàcia  Fotografia i Creació Digital 

Enginyeria Agrícola  Fisioteràpia  Informàtica i Serveis 

Enginyeria Alimentària  Infermeria  Matemàtiques i Enginyeria Informàtica 

Enginyeria de Sistemes Biològics  Logopèdia  Mitjans Audiovisuals 

Enginyeria del Medi Ambient  
i del Paisatge 

 Medicina  Multimèdia 
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Branca  
de Ciències 

 
Branca  
de Ciències de la Salut 

 
Branca  
d'Enginyeria i Arquitectura 

Enologia  Ciències Mèdiques Bàsiques   

Estadística aplicada  Nutrició Humana i Dietètica   

Física  Odontologia   

Genètica  Òptica i Optometria   

Geologia  Podologia   

Matemàtiques  Psicologia   

Microbiologia  Teràpia Ocupacional   

Nanociència i Nanotecnologia  Veterinària   

Química     

Tecnologia i Gestió Alimentària     

 
Branca  
de Ciències Socials i Jurídiques 

 
Branca  
d’Arts i Humanitats 

Administració i Direcció d'Empreses  Arquelogia 

Antropologia Social i Cultural  Belles Arts 

Audiovisual i Multimèdia  Arts i Disseny 

Ciències Empresarials  Cinema i Mitjans Audiovisuals 

Ciències Polítiques i de l'Administració  Comunicació Cultural 

Ciència Política i Gestió Pública  Comunicació i Periodisme Audiovisuals 

Comunicació Audiovisual  Conservació- Restauració 

Comptabilitat i Finances  Disseny 

Criminologia  Filologies diverses 

Direcció de Comerç i Distribució  Filosofia 

Dret  Geografia i Ordenació del Territori 

Economia  Història 

Estadística  Història de l'Art 

Geografia  Humanitats 

Gestió i Administració Pública  Lingüística 

Gestió Aeronàutica  Llengües i Literatures Modernes 

Gestió Comercial i Màrqueting  Llengües Aplicades 

Gestió d'Empreses  
Llengües Aplicades 
i Comunicació Intercultural 

Direcció Hotelera  Musicologia 

Internacional Businnes Econòmics  Traducció i interpretació 

Negocis i Màrqueting Internacionals-ESCI   

Informació i Documentació   

Educació Infantil   

Educació Primària   

Educació Social   

Pedagogia   

Periodisme   

Publicitat i Relacions Públiques   

Prevenció i Seguretat Integral   

Relacions Laborals   

Gestió de Recursos Humans   

Sociologia   

Treball Social   

Turisme   
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Matrícula 

Tots els tràmits es fan pel portal d’accés a la universitat: https://accesuniversitat.gencat.cat en els terminis 
establerts per a cada convocatòria. 
 

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA JUNY 2021 

Prematrícula a la prova 
(Només alumnes de 2n de batxillerat) 

Del 16 de febrer al 1 de març (tots dos inclosos) 

Matrícula lliure 
Per alumnes que NO cursin actualment 2n de 
batxillerat a Catalunya ni tinguin un CFGS 

Del 3 al 12 de maig (tots dos inclosos) 

Matrícula per alumnes de 2n BTX i CFGS Del 14 al 27 de maig (tots dos inclosos) 

Consulta tribunal i lloc d’examen  4 de juny 

Prova * 8, 9, 10 i 11 de juny 

Tribunal especial d’incidències 15, 16, 17 i 18 de juny 

Resultats de la prova 25 de juny 

Sol·licitud revisió exàmens PAU  Del 25 al 28 de juny (tots dos inclosos) 

Resultats revisió exàmens PAU * 7 de juliol 

Sol·licitud veure els exàmens Del 7 al 12 de juliol (presencial) 

 
*Tribunals ordinaris, Tribunal ordinari específic (Dislèxia, TDA, TDAH i altres trastorns de l’aprenentatge) 
 

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 2021 

Matrícula de la prova Del 19 al 23 de juliol (tots dos inclosos) 

Consulta tribunal i lloc d’examen  3 de setembre 

Prova 7, 8 i 9 de setembre 

Resultats de la prova 20 de setembre 

Sol·licitud revisió exàmens PAU  Del 20 al 22 de setembre (tots dos inclosos) 

Resultats revisió exàmens PAU * 1 d’octubre 

Sol·licitud veure els exàmens Del 1 al 6 d’octubre (presencial) 

 

 
 
Horari de les PAU 

L’article 6.3 de l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre, estableix que ha d’haver-hi un descans de 30 
minuts entre exàmens. Aquest període no es pot computar per ampliar el temps de realització de l'examen si 
ets alumne/a amb necessitats educatives específiques. Per aquest motiu canvia l’horari de la prova si 
t'examines en els tribunals ordinaris. 
 
S’estableix un tribunal exclusiu per als/a les alumnes amb TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge. Aquest 
tribunal tindrà lloc els mateixos dies que el tribunal ordinari, però serà exclusiu per a aquest alumnat. Si 
t'examines en aquest tribunal gaudiràs de 30 minuts més per a cada examen. 
 

https://accesuniversitat.gencat.cat/
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Transferència al Tribunal especial i d’incidències (TEI) 

1. Malaltia, accident o indisposició 
 Certificat d’ingrés o informe mèdic 

2. Defunció o ingrés hospitalari d’urgència familiar de 1r o 2n grau 
 Certificat d’ingrés o defunció 

3. Retard horari motivat per accident de trànsit 
 Atestat policial (accident) o document companyia d’assegurances 

4. Retard horari motivat per incidències en serveis de transport públic 
 Certificat del servei corresponent 

 
JUNY: Horari del tribunal ordinari les proves PAU 

Horari 8 de juny 9 de juny 10 de juny 11 de juny 

08:00-09:00 Comprovació dades alumnat 

09:00-10:30 
Llengua castellana i 
literatura 

Llengua catalana i 
literatura 

Història 
Química 
Disseny 
Geografia 

10:30-12:00 Descans 

12:00-13:30 

Ciències de la terra i 
medi ambient 
Fonaments de les arts 
Matemàtiques aplic. 
CCSS 

Llengua estrangera 
Dibuix artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

Biologia 
Cultura audiovisual 
Grec 
Tecnologia 
industrial 

13:30-15:00 Descans 

15:00-16:30 
Anàlisi musical  
Història de l’art 
Física 

Electrotècnia 
Economia de 
l’empresa 
Literatura catalana 

Dibuix tècnic 
Història de la 
filosofia 
Literatura 
castellana 

 

 
JUNY: Horari del tribunal TOE (Dislèxia/TDA-TDAH) 

Horari 8 de juny 9 de juny 10 de juny 11 de juny 

08:00-09:00 Comprovació dades alumnat 

09:00-11:00 
Llengua castellana i 
literatura 

Llengua catalana i 
literatura 

Història 
Química 
Disseny 
Geografia 

11:00-12:00 Descans 

12:00-14:00 

Ciències de la terra i 
medi ambient 
Fonaments de les arts 
Matemàtiques aplic. 
CCSS 

Llengua estrangera 
Dibuix artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

Biologia 
Cultura audiovisual 
Grec 
Tecnologia 
industrial 

14:00-15:00 Descans 

15:00-17:00 
Anàlisi musical  
Història de l’art 
Física 

Electrotècnia 
Economia de 
l’empresa 
Literatura catalana 

Dibuix tècnic 
Història de la 
filosofia 
Literatura 
castellana 
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SETEMBRE: Horari del tribunal ordinari les proves PAU 

Horari 7 de setembre 8 de setembre 9 de setembre 

08:00-09:00 Comprovació dades alumnat 

09:00-10:30 
Llengua castellana i 
literatura 

Llengua catalana i literatura Història 

10:30-12:00 Descans 

12:00-13:30 

Ciències de la terra i medi 
ambient 
Fonaments de les arts 
Grec 
Matemàtiques aplic. CCSS  

Llengua estrangera 
Dibuix artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

13:30-15:00 Descans 

15:00-16:30 

Anàlisi musical  
Física 
Geografia  
Història de l’art 
Tecnologia industrial 

Disseny 
Economia de l’empresa 
Electrotècnia 
Literatura catalana 
Química 

Biologia 
Cultura audiovisual 
Dibuix tècnic 
Història de la filosofia 
Literatura castellana 

 
SETEMBRE: Horari del tribunal TOE (Dislèxia/TDA-TDAH) 

Horari 7 de setembre 8 de setembre 9 de setembre 

08:00-09:00 Comprovació dades alumnat 

09:00-11:00 
Llengua castellana i 
literatura 

Llengua catalana i literatura Història 

11:00-12:00 Descans 

12:00-14:00 

Ciències de la terra i medi 
ambient 
Fonaments de les arts 
Grec 
Matemàtiques aplic. CCSS  

Llengua estrangera 
Dibuix artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

14:00-15:00 Descans 

15:00-17:00 

Anàlisi musical  
Física 
Geografia  
Història de l’art 
Tecnologia industrial 

Disseny 
Economia de l’empresa 
Electrotècnia 
Literatura catalana 
Química 

Biologia 
Cultura audiovisual 
Dibuix tècnic 
Història de la filosofia 
Literatura castellana 

 

 Quan es matriculen matèries coincidents en una mateixa franja horària:. 
 Aquestes proves es realitzen seguides sense sortir de l’aula 
 Es tria la materia de la qual es vol examinar primer 
 Quan acaba el primer examen (1h 30 minuts / 2 hores, segons  tipología de tribunal) es lliura i es 

facilita el segon 
 Interval de descans (sense sortir de l’aula) 
 Coincidència de tres matèries: el mateix procediment 

 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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Informació dia de la prova 

Normes generals per fer la prova 
 

 Cal presentar-se amb el DNI, NIE o passaport i el resguard de matrícula mitja hora abans de 
començar els exàmens. 

 La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja. Els exàmens són anònims i no poden tenir 
cap marca d'identificació personal. 

 En el primer examen dels dos primers dies (Llengua castellana i Història/Història de la filosofia), has de 
romandre a l'aula fins que hagi transcorregut una hora des de l'inici de la prova. En la resta d'exàmens, 
pots sortir transcorreguda mitja hora des de l'inici de la prova. En cas d'extrema necessitat podràs sortir 
acompanyat/ada per algun vocal del tribunal. 

 Si t'examines de matèries coincidents (en una mateixa franja horària) realitzaràs la prova de manera 
continuada sense sortir de l'aula. 

 En començar la prova se't lliurarà un joc d'etiquetes amb un codi de barres que t'identifica i que permet 
l'anonimat en la correcció. Has de comprovar que les dades són correctes i enganxar amb cura dues 
etiquetes en els requadres corresponents de cada quadern d'examen: una en la portada i l'altra en la 
contraportada. Un cop començada la prova no s'admetrà cap canvi respecte a allò que apareix al full 
d'etiquetes. 

 Si només t'examines de matèries de la fase específica i de la prova d'aptitud personal (PAP) rebràs les 
etiquetes identificatives el dia i en la franja horària del primer examen que realitzis. 

 No es permet utilitzar durant la prova cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc), ni telèfons mòbils o 
qualsevol aparell de telecomunicació. L'ús d'aquests aparells i d'altres materials no autoritzats està 
rigorosament prohibit. En cas que es detecti que algú el té activat serà expulsat de la PAU amb les 
conseqüències que se'n derivin. 

 Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció 
personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes 
elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i també té capacitat per anul·lar-los la prova. 

 Per a la realització de cada prova només se't lliurarà un únic 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. 

 En el cas que no es lliuri un quadern d'examen en la fase general s'anul·larà el conjunt de la prova d'accés. 

 Els exàmens 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 amb llapis (excepte el dibuix artístic i el dibuix tècnic) ni amb tinta 
vermella o verda. 

 
Documents que cal portar el dia de l'examen 
 
Els estudiants han de portar sempre el full de matricula de les PAU i el seu DNI, NIE o Passaport per tal 
d'identificar-se en qualsevol moment de les proves, a requeriment de qualsevol membre del seu tribunal. Si 
alguna persona necessita justificar l'assistència a les proves, pot sol·licitar el corresponent certificat al 
president o presidenta del seu tribunal. 
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Material d'examen complementari autoritzat 
 
1. Assignatures d'arts: 

 
a. Dibuix artístic:  

Material obligatori: paper de 70 cm x 50 cm, fulls 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). 
 
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 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: 
És necessari dur estris de dibuix com llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, i llapis de colors i/o 
retoladors. Convé també dur papers de colors, tisores, cola, cinta adhesiva, etc, i es recomana portar 
una carpeta rígida DIN A3. Pel que fa a la proposta definitiva del projecte de disseny que es demana a 
l'exercici 3 (tant de l'opció A com la B) s'haurà de desenvolupar a la part central del quadern de 
respostes ja que el quadern obert dóna una mida de DIN A3. 
 

c. Cultura audiovisual: 
Bàsicament es treballa en el quadern de respostes, tot i que per a algunes proves o opcions poden ser 
necessaris 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'autoritzarà l'ús de calculadores que portin 
informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.  
 
a. Biologia, Economia de l’empresa, Física, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències 

socials i Química: 
És aconsellable portar regle graduat i calculadora (no s'autoritzarà l'ús de les calculadores que portin 
informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). 
 

b. 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'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. 
 

c. Dibuix tècnic: 
Llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, paral·lels, compàs, plantilles de corbes, transportador 
d’angles i calculadora (no s'autoritzarà l'ús de les calculadores que portin informació emmagatzemada 
o puguin transmetre-la). No es poden utilitzar models de figures geomètriques. Opcionalment l'estudiant 
pot portar també una tauleta d'una mida una mica superior al DIN A3 per al cas que no pogués realitzar 
l'examen en una taula convencional. 
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3. Assignatures de llengua: 
 

a. Llatí i Grec:  
Diccionari. Es permet l'ús de l'apèndix gramatical annexat al diccionari.  

 

 
 
 
Recomanacions 
 
En la redacció de la resolució de la prova 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 i ortografia, una expressió sintàctica correcta, són sempre 

requisits indispensables en totes les proves, demostratius de riquesa del 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.  

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. 
g. Tots els exàmens són avaluats en funció d'allò que es deixa escrit! 
 
 
No és permès l’ús de mòbils ni d’altres dispositius electrònics 
 

 
 
Tot aparell electrònic que pugui rebre o emetre senyal ha d’estar completament apagat durant la 
realització de les proves 
 

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

http://universitats.gencat.cat/ca/inici
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Resultats i reclamació 

 
Resultats de la prova 
 
Podràs consultar els resultats de la prova al portal d'accés a la universitat en els terminis de publicació de 
resultats. 
 
Al mateix web podràs descarregar-te un certificat de la prova amb les qualificacions. Aquest certificat és un 
document amb codi segur de verificació (CSV) que li dóna la mateixa validesa que un original. 
 
Revisió de qualificacions PAU 
 
Un cop publicats els resultats de la PAU, si l’estudiant no està d'acord amb la puntuació obtinguda en una o 
diverses matèries, pot demanar una revisió d'aquells exàmens en què es consideri incorrecta l'aplicació dels 
criteris generals d'avaluació i/o específics de correcció. Les sol·licituds es fan al portal d’accés a la universitat 
en els terminis establerts.  
 
L’alumne podrà sol·licitar: Verificació de la qualificació i Nova correcció. 
 
Tots dos sistemes són excloents en la mateixa matèria. Si demanes verificació d’una matèria, no es pot 
demanar nova correcció de la mateixa matèria. Sí que es pot demanar verificació d’una matèria i una nova 
correcció d’una altra diferent. 
 

 Verificació de la qualificació 

 Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat sol·licitud de verificació, seran revisats per tal de 
comprovar que totes les qüestions han estat avaluades i que no existeixen errors d'aspectes 
formals i ni errades en el càlcul de la qualificació final amb l’objectiu d’esmenar possibles errors 
materials. 

 La nota resultant de la verificació només pot ser igual o superior a la nota inicial. 
 Aquesta nova qualificació serà la definitiva. 
 El termini de presentació de la verificació és de tres dies hàbils, a partir de la data de la publicació 

de les qualificacions. 
 Si es fa una verificació no es pot sol·licitar una nova correcció del mateix examen. 
 Els resultats de revisió esgoten la via administrativa. Contra aquesta publicació es podrà interposar 

recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a partir de la publicació dels resultats 
de revisió davant el Tribunal Contenciós-Administratiu 
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 Nova correcció 

 L’objectiu de la nova correcció és esmenar possibles errades en l’avaluació de continguts. 
 Els professors que facin aquesta nova correcció seran diferents dels que van fer la primera 

correcció. 
 La qualificació de l’examen resultarà de la mitjana de les qualificacions dels correctors. Si hi 

hagués una diferència de dos o més punts entre aquestes, s’efectuarà d’ofici una tercera correcció, 
realitzada per un corrector diferent dels anteriors i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de 
les tres qualificacions. 

 Abans d’efectuar la nova correcció es verificarà que totes les qüestions han estat avaluades i que 
no hi ha errors materials en el procés del càlcul de la qualificació inicial. 

 La qualificació final de la nova correcció pot ser igual, superior o inferior a la nota inicial. 
 El termini de presentació de la sol·licitud de la nova correcció és de 3 dies hàbils, a partir de la 

data de la publicació de les qualificacions. 
 Els resultats de revisió esgoten la via administrativa. Contra aquesta publicació es podrà interposar 

recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a partir de la publicació dels resultats 
de revisió davant el Tribunal Contenciós-Administratiu. 

 

 Visualització exàmens de revisió 

 L’estudiant que hagi sol·licitat revisió de qualificacions podrà veure els exàmens un cop hagi 
finalitzat tot el procés de revisió. 

 El dia de la visualització, les persones interessades hauran d’identificar-se amb el seu DNI, NIE o 
Passaport per a poder veure els exàmens. 

 Únicament es consideren persones interessades l’alumnat que ha realitzat els exàmens; no 
s'admetrà a cap altra persona en el procediment. El temps màxim per veure els exàmens serà de 
15 minuts. 

 En cap cas el/els corrector/s estaran presents quan es realitzi la visualització. 
 Del procediment de visualització dels exàmens no podrà derivar-se, en cap cas, modificació alguna 

de la qualificació atorgada. 
 No es podrà escriure res en els exàmens, ni prendre fotografies o realitzar qualsevol tipus de còpia. 

No poden fer trucades mentre duri la visualització. 
 L'incompliment de qualsevol dels punts anteriors donarà per finalitzada la visualització dels 

exàmens. 
 El procediment de com sol·licitar la visualització d’exàmens objecte de revisió es troba a: 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/result_i_rev/. 
 
 
Distincions de les PAU 

Des de l'any 2001, el Consell Interuniversitari de Catalunya atorga anualment les distincions de les Proves 
per reconèixer públicament l'esforç dels/de les estudiants, així com la seva bona preparació en la realització 
d’aquestes. 
 
Es concedeix la Distinció de les PAU a l'alumnat de Catalunya que en la convocatòria ordinària de juny ha 
obtingut una qualificació igual o superior a 9 punts, en la fase d’accés de les proves. 
 

 
  

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/result_i_rev/
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Prova Externa BAC – BatxiBAC 
 
Calendari de la Prova externa del BAC 

PROVA EXTERNA PER A L’OBTENCIÓ 
DEL TÍTOL DE BACCALAURÉAT 2021 

Sol·licitud telemàtica a la prova Del 1 al 7 de març (tots dos inclosos) 

Validació de sol·licituds (a l’Institut) Del 8 al 10 de març (tots dos inclosos) 

Publicació de llistes provisionals d’admesos i 
exclosos 

11 de març 

Resolució d’incidències 12 de març 

Publicació de llistes definitives d’admesos i 
exclosos 

12 de març 

Prova (Seu de Lleida: Institut Samuel Gili i 
Gaya – Lleida) 

Exercici oral: entre dimecres 5 i dijous 6 de maig 
Exercicis escrits: dimecres 5 i dijous 6 de maig 

Convocatòria extraordinària d’incidències 12 i 14 de maig (provisional) 

Resultats de la prova 21 de maig (provisional) 

Reclamacions  Fins al 22 de maig (provisional) 

Resolució de reclamacions 27 de maig (provisional) 

Qualificacions definitives dels reclamants 27 de maig (provisional9 

 
Els alumnes han de fer una un exercici oral de Llengua i Literatura Franceses i uns exercicis escrits 
corresponents a les matèries d'Història d'Espanya i França, i Llengua i Literatura Franceses. S'han de fer tots 
els exercicis. Els exercicis es fan íntegrament en llengua francesa i s'adapten al nivell B2 del Marc europeu 
comú de referència de les llengües. 
 
La prova es desenvoluparà segons l’organització següent:  
 

 Exercicis escrits de Llengua i Literatura Franceses:  
 5 de maig de 2021. 
 A partir de les 9 hores es verifica la identitat dels aspirants i a partir de les 9.30 hores es fa l’exercici 

escrit de la prova de Llengua i Literatura Franceses, que consta de dues parts. Per a cadascuna de 
les dues parts de l’exercici es preveu una durada de dues hores amb una pausa de 30 minuts entre 
ambdues. Es proposaran dues opcions diferents, d'entre les quals l'alumne n'ha de triar una. 

 

 Exercicis escrits d’Història d’Espanya i França: 
 6 de maig de 2021. 
 A partir de les 9 hores es verificarà la identitat dels aspirants i a partir de les 9.30 hores es farà 

l’exercici d’Història d’Espanya i França, que consta de dues parts. Per a cadascuna de les dues parts 
de l’exercici és prevista una durada de dues hores amb una pausa de 30 minuts entre ambdues. Es 
proposaran dues opcions diferents, d'entre les quals l'alumne n'ha de triar una. 

 

 Exercicis orals de Llengua i Literatura Franceses:  
 6 i 7 de maig de 2021. 
 L'exercici oral consta d'una única opció. Cada alumne disposarà de 20 minuts per preparar la prova 

oral, que té una durada prevista de 20 minuts més. El Departament d’Educació comunicarà als centres 
respectius el dia, el lloc i l’horari d’intervenció previst per a cada alumne.  

 
Si un alumne no pot concórrer a la convocatòria ordinària per causes justificades, cal que acrediti 
documentalment aquesta causa a la Direcció General de Currículum i Personalització, la qual valorarà si és 
procedent fer una convocatòria extraordinària, prevista per al 14 i 16 de maig de 2020. 
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Qualificacions i obtenció del títol 

El tribunal qualificarà cadascun dels alumnes per als aspectes següents: 
a) Llengua i Literatura Franceses: qualificació de l'exercici escrit, que serà numèrica de 0 a 10 punts, 

sense decimals. 
b) Llengua i Literatura Franceses: qualificació de l'exercici oral, que serà numèrica de 0 a 10 punts, 

sense decimals. 
c) Llengua i Literatura Franceses: qualificació de la prova, que serà la mitjana aritmètica de les 

qualificacions dels dos exercicis, escrit (a) i oral (b), amb un decimal si fos necessari. 
d) Història d'Espanya i França: qualificació de la prova, que serà numèrica de 0 a 10 punts, sense 

decimals. 
e) Qualificació global de la prova externa, que serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes 

en les matèries Llengua i Literatura Franceses (c) i Història d'Espanya i França (d), amb dos decimals 
si fos necessari. 

 
Per tenir dret a l'obtenció del títol de baccalauréat, i al càlcul de la qualificació final corresponent, cal complir 
els requisits següents: 

a) Haver obtingut una qualificació de 5 o superior en la prova de Llengua i Literatura Franceses de la 
prova externa. 

b) Haver obtingut una qualificació global de 5 o superior en la prova externa. 
c) Haver superat totes les matèries del batxillerat. 

 
La qualificació final per a l'obtenció del títol de baccalauréat, que és el resultat de la mitjana ponderada entre 
el 70 per cent de la nota mitjana del batxillerat i el 30 per cent de la qualificació final de la prova externa, la 
calcula el centre educatiu on l'alumne ha completat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat. 
 
L'alumne que obtingui una qualificació inferior a 5 en la qualificació de la prova de Llengua i Literatura 
Franceses no superarà la prova externa. 
 
No tindrà validesa la qualificació global de la prova per a l’obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes 
que no superin el batxillerat el curs acadèmic vigent. 
 
 
Accés als estudis superiors a França de l’alumnat batxibac que ha superat la prova externa i els 
estudis de batxillerat 

 a través de la pàgina https://www.parcoursup.fr/ 
 Preinscripció electrònica del 20 de gener al 11 març de 2021, ambdós inclosos 
 Confirmació: del 11 de març al 8 d’abril, ambdós inclosos 
 Fase d’admissió: del 27 de maig al 16 de juliol, ambdós inclosos 

 

 Pàgina institucional del govern de França i adreça de contacte: 

 http://www.espagne.campusfrance.org/ 

 barcelona@campusfrance.org 
 
 
Accés als estudis superiors a Espanya de l’alumnat batxibac que ha superat la prova externa i els 
estudis de batxillerat 

Aquest alumnat té tres vies per accedir a la universitat espanyola i ha de triar la que li resulti més favorable a 
l’hora de sol·licitar-hi l’admissió: 
 
o Via 1: mitjançant la nota del Diplôme du Baccalauréat Général, sense la realització de les proves de 

les PAU.  
 Cal sol·licitar l’acreditació corresponent a través de la UNEDasiss, entitat estatal encarregada 

d’emetre la convalidació corresponent; l’acreditació emesa reflecteix la nota amb què s’accedirà a la 
universitat de l’estat espanyol, la qual està calculada de la manera següent: 70% de la nota de batxillerat 
i 30% de la nota de la prova externa. 

http://www.parcoursup.fr/
http://www.espagne.campusfrance.org/
mailto:barcelona@campusfrance.org
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o Via 2: mitjançant la nota del Diplôme du Baccalauréat Général, realitzant solament la fase específica 

de les PAU, per tal de millorar la nota.  
 Cal sol·licitar l’acreditació corresponent a través de la UNEDasiss, entitat estatal encarregada 

d’emetre la convalidació corresponent; l’acreditació emesa reflecteix la nota, la qual està calculada 
de la manera següent: 70% de la nota de batxillerat i 30% de la nota de la prova externa. L’alumnat 
batxibac s’ha de preinscriure a les PAU 

 
i en el moment de la matrícula definitiva l’alumnat 

batxibac ha de triar que farà ús de l’accés a la universitat amb el títol de baccalauréat per examinar-se 
només de la fase específica. 

 
o Via 3: mitjançant la nota de batxillerat.  
 L’alumnat batxibac s’ha de preinscriure a les PAU 

 
i en el moment de la matrícula definitiva l’alumnat 

batxibac ha de triar que farà ús de l’accés a la universitat amb el títol de batxiller per examinar-se de 
la fase general i, de manera voluntària, de la fase específica. 

 Important: l’alumnat batxibac que faci la fase general no necessita realitzar les proves de les matèries 
comunes d’Història i Francès, ja que la nota d’aquestes matèries serà l’obtinguda en la prova externa 
en les matèries d’Història d’Espanya i de França i Llengua i Literatura Franceses, respectivament. 

 
 
Accés als estudis superiors a Espanya de l’alumnat batxibac que no ha superat la prova externa però 
sí els estudis de batxillerat 

L’alumnat batxibac que solament supera els estudis de batxillerat ha de fer les PAU, seguint el protocol 
establert i en el moment de la matrícula definitiva l’alumnat batxibac ha de triar que farà ús de l’accés a la 
universitat amb el títol de batxiller per examinar- se obligatòriament de la fase general i, de manera voluntària, 
de la fase específica. 
 
 
UNEDassis: Nota d’admissió a la Universitat per a estudiants de Batxibac 

La qualificació d’accés a la universitat que consta en l’acreditació 
que expedeix UNEDassis és equivalent a la nota de la PAU i no 
precisa de cap prova posterior a l’obtenció del BAC. La qualificació 
de l’acreditació de UNEDassis és de 5 a 10 punts i es calcula 
segons el que estableix l’Anexo II del Reglamento UNEDasiss. 
 
Exemple: La nota BAC es calcula a partir de la nota de la prova 
externa (30%) i de la nota de batxillerat (70%). Si l’alumne obté un 
8,500 com a nota de la prova externa i un 9,49 com a nota del 
batxillerat, la nota BAC esdevé de 9,19. Aquesta qualificació s’ha 
de transportar a nota BAC francesa, multiplicant-la per 2, amb 3 
decimals: per tant, 18,386. I, per últim, a partir d’aquesta nota BAC 
francesa s’ha d’obtenir la qualificació UNEDassis que permet 
l’accés a la universitat espanyola, aplicant la fórmula del quadre 

adjunt. En el cas de l’exemple, la nota esdevé 9,846. 
  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93%2C1&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL
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La Universitat 
 
Sistema universitari català  

El sistema universitari català inclou les universitats públiques i les privades implantades a Catalunya, així com 
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), universitat no presencial creada a iniciativa de la Generalitat de 
Catalunya. També actua a Catalunya, com a tot l'estat, la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED). 
 
Coneix les universitats catalanes 

Els orígens remots de l’actual sistema universitari de Catalunya es remunten a finals del segle XIII. L’any 
1300, autoritzat per una butlla del papa Bonifaci VIII de 1297, el rei Jaume II va atorgar el privilegi de fundació 
de l'Estudi General de Lleida amb una disposició que prohibia establir altres estudis generals en altres ciutats 
dels seus regnes. Hereva d’aquell Estudi General, la Universitat de Lleida ha commemorat recentment set 
segles d’història.  
 
L’esmentada prohibició, defensada aferrissadament pel poder civil i l’eclesiàstic de Lleida, va impedir per 
segles que prosperessin els intents d’implantar nous estudis generals al Principat de Catalunya, tot i els 
repetits intents per part dels monarques i dels consells municipals de Barcelona i Girona. Martí l’Humà va 
fundar un estudi de medicina a Barcelona, el 1401, però, els successius intents de transformar-lo en estudi 
general no van prosperar fins al 1539 i Alfons el Magnànim va atorgar a Girona, el 1446, un estudi general 
que tampoc va prosperar fins un segle més tard. 
 
Entre 1539 i 1620, es van crear estudis generals o universitats a Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa, Vic 
i Solsona que, juntament amb el de Lleida, es van mantenir en funcionament fins a la desfeta catalana de 
1714. Felip V els va suprimir tots i va fundar a Cervera una única universitat per a tot Catalunya, que va iniciar 
les seves activitats acadèmiques el 7 de gener de 1715. 
 
La Universitat de Barcelona va ser restablerta el 1837 i el 1842 li van ser incorporades les de Cervera i Ciutat 
de Mallorca. Va quedar així constituïda en centre d’una demarcació universitària que abastava Catalunya i les 
Illes Balears, situació que es mantindria, amb el breu parèntesi de la Universitat Autònoma de 1933-39, fins a 
la creació, el 1968, de la nova Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Els ensenyaments tècnics arrenquen de la iniciativa, a partir del darrer terç del segle XVIII, de la Junta de 
Comerç de Catalunya, creada el 1758. Aquesta institució va ser la plataforma constituïda per la burgesia 
comercial i industrial catalana per a la promoció de l’activitat econòmica del Principat i, amb una clara visió de 
futur, va crear escoles de caràcter tècnic (nàutica, taquigrafia, dibuix i belles arts, idiomes, química, botànica 
i agricultura, mecànica, física, economia), a partir de 1769.  
 
El 1851, les escoles de la Junta de Comerç es van integrar en l’Escola Industrial Barcelonesa, creada per reial 
ordre amb l’objecte d’impartir ensenyaments industrials i mercantils. Aquesta escola i les altres escoles 
tècniques que es van anar creant a Barcelona i altres ciutats (Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Canet de Mar), a 
partir de la segona meitat del segle XIX, es van agrupar el 1971 en la Universitat Politècnica de Barcelona 
que va prendre el 1984 el nom actual d’Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Però, és a partir del traspàs de competències en matèria d’universitats a la Generalitat de Catalunya, el 1985, 
quan es comença a perfilar el sistema universitari català actual i s’estén per tot el territori. 
 
El 1990 el Parlament de Catalunya crea a Barcelona la Universitat Pompeu Fabra i l’any següent la Universitat 
de Lleida, la Universitat de Girona, i la Universitat Rovira i Virgili, successores dels respectius estudis generals 
de Girona, Lleida i Tarragona, suprimits el 1714.  
 
També, es va crear el 1995, a iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Oberta de 
Catalunya, una universitat no presencial que dóna una resposta innovadora en el camp de l’ensenyament 
superior mitjançant l'ús de tecnologies multimèdia i interactives. 
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A més de l’acció legislativa del Parlament de Catalunya, diverses iniciatives privades i públiques han conduït 
a la creació d’altres universitats, que el Parlament ha reconegut: la Universitat Ramon Llull, el 1991, la 
Universitat de Vic i la Universitat Internacional de Catalunya, el 1997, i la Universitat Abat Oliba CEU, el 2003. 
 
 
 
 
Universitats a Catalunya  

UNIVERSITATS PRESENCIALS PÚBLIQUES 

 

Universitat de Barcelona (UB) 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 - Barcelona  
Tel. 93 403 54 17 
Fax 93 403 17 50 
http://www.ub.edu 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
pl. Cívica  
08193 - Cerdanyola del Vallès  
Tel. 93 581 11 11  
Fax 93 581 25 95  
http://www.uab.cat  

 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
c. Jordi Girona, 1-3  
08034 - Barcelona  
Tel. 93 401 73 96  
Fax 93 401 68 94  
http://www.upc.edu 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
pl. de la Mercè, 10-12  
08002 - Barcelona  
Tel. 93 542 22 28  
Fax 93 542 17 02 
http://www.upf.edu  

 

Universitat de Lleida (UdL) 
pl. Víctor Siurana, 1  
25003 - Lleida  
Tel. 902 507 205  
Fax 973 70 21 46  
http://www.udl.cat 

Universitat de Girona (UdG) 
pl. Sant Domènec, 3  
17071 - Girona  
Tel. 972 41 80 46  
Fax 972 41 98 44 
http://www.udg.edu  

 

 

Universitat Rovira i Virgili (URV) 
c. de l'Escorxador, s/n  
43003 - Tarragona  
Tel. 977 55 80 00  
Fax 977 55 80 22  
http://www.urv.cat  

 
  

http://www.ub.edu/
http://www.uab.cat/
http://www.upc.edu/
http://www.upf.edu/
http://www.udl.cat/
http://www.udg.edu/
http://www.urv.cat/
http://www.udg.edu/
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UNIVERSITATS PRESENCIALS PRIVADES 

Universitat de Vic (UV) 
c. Sagrada Família, 7  
08500 - Vic  
Tel. 93 881 61 77  
Fax 93 889 10 63  
http://www.uvic.cat   

 

Universitat Ramon Llull (URL) 
c. Claravall, 1-3  
08022 - Barcelona  
Tel. 902 50 20 50  
Fax 93 602 22 49 
http://www.url.edu 

Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 
Campus Bellesguard  
c. Bellesguard, 30  
08022 - Barcelona  
Tel. 93 254 09 19  
Fax 93 254 09 12 
http://www.uao.es  

 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
c. Immaculada, 22  
08017 - Barcelona  
Tel. 902 282 000  
Fax 93 418 76 73 
http://www.uic.cat 

 

UNIVERSITATS NO PRESENCIALS PÚBLIQUES 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
Tel. 902 14 11 41  
http://www.uoc.edu 

 

 

Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED 
http://www.uned.es/portal  
 
UNED - Centre associat de la Seu d’Urgell 
Plaça de les Monges, 1, 2a planta 
25700 – La Seu d’Urgell  
Tel. 973 351 619  
Fax 973 351 938 
http://www.uned.es/ca-seo-de-urgel 

 
Universitats a Andorra 

UNIVERSITAT PRESENCIAL PÚBLICA 

Universitat d’Andorra (UA) 
Plaça de la Germandat, 7 
AD600 – Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra)  
Tel. (+376) 743 000  
Fax (+376) 743 043 
http://www.uda.ad  

 
  

http://www.uvic.cat/
http://www.url.edu/
http://www.uao.es/
http://www.uic.cat/
http://www.uoc.edu/
http://www.uned.es/portal
http://www.uned.es/ca-seo-de-urgel
http://www.uda.ad/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nlp.uned.es/~anselmo/tesis/logo-uned.jpg&imgrefurl=http://nlp.uned.es/~anselmo/tesis/&h=1181&w=1181&sz=116&hl=ca&start=1&tbnid=ZcMDXI871U4_6M:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=logo+UNED&svnum=10&hl=ca&lr=
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El sistema de preinscripció universitària 

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. La 
preinscripció per a aquestes universitats es fa per Internet a través del portal d'accés a la universitat: 

 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) 

 
Pel que fa a la resta d'universitats privades catalanes i a la Universitat Oberta de Catalunya, l’admissió 
es tramita directament a cada universitat, ja que cadascuna estableix el seu propi règim d'admissió 
d’estudiants: 

 Universitat Ramon Llull (URL) 
 Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
 Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 
 Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

 
Com es fa 
 
La preinscripció universitària es fa per Internet, al portal d'accés a la universitat, en els terminis establerts per 
a cada convocatòria. Cal seguir unes indicacions concretes per registrar-se correctament i poder fer la 
preinscripció. En alguns casos, és necessari lliurar documentació perquè la preinscripció sigui vàlida i així 
poder entrar en el procés d'assignació de places. 
 
Important: 

 És convenient assegurar-se que la preinscripció s'ha fet correctament. Per assegurar-se'n, un cop 
acabat el tràmit, es genera un document en PDF del comprovant de la preinscripció i cal verificar que 
hi figuri la data i l'hora de gravació. 

 Un cop feta la preinscripció es poden modificar les preferències dels centres d'estudi tantes vegades 
com es vulgui fins a l'últim dia del termini. Cal tenir en compte que, un cop fetes les modificacions, en 
el nou comprovant de la preinscripció ha de figurar la data i l'hora de gravació actualitzades. 

 Pots consultar les llistes de notes de tall i les places universitàries. 
 
En el moment de formalitzar la preinscripció universitària, l'estudiant pot sol·licitar fins a 8 preferències 
(centres d'estudi), les quals han d'estar ordenades per ordre d'interès. No és obligatori emplenar les 8 
preferències. 
 
Exemple:  un estudiant que desitgi cursar biologia pot triar, com a primera preferència, els estudis de 

biologia a la UdG, com a segona preferència els estudis de biologia a la UB, etc., o bé altres 
estudis (farmàcia, ciències ambientals o publicitat i relacions públiques, per exemple).  

 
Aquesta 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.  
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Simultaneïtat d'estudis 

Els estudiants universitaris poden sol·licitar la simultaneïtat de dos estudis sempre que les normatives 
específiques de cada universitat ho permetin. En cas que aquesta simultaneïtat sigui possible, s'haurà de fer 
la preinscripció. 
 
Tanmateix, els estudiants que desitgin accedir a uns estudis amb el propòsit de cursar-los simultàniament 
amb estudis que ja tenen començats, han de fer la preinscripció universitària i, a més, obtenir el permís dels 
òrgans de la universitat de destinació si així ho té establert aquesta universitat. 
 
 
Assignació de places 

 
Com s’assignen les places 

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. 
 
En totes les convocatòries l’assignació de places es farà pública al portal d'accés a la universitat. Has d'entrar-
hi per conèixer el resultat de la teva sol·licitud sense esperar a rebre’n cap notificació. 
 
Els resultats de les assignacions i reassignacions de places poden ser objecte de reclamació en el termini de 
cinc dies a partir de la seva publicació. Per fer qualsevol reclamació, has de presentar a l’Oficina d’Accés a la 
Universitat o les seves seus territorials una sol·licitud amb l’exposició dels fets que la motiven i una còpia del 
comprovant de la preinscripció. 
 
Es poden consultar les dates de publicació de les assignacions i reassignacions al calendari penjat a la pàgina 
web. 
 
 
Quota general i quotes de places de reserva 

Per assignar les places s'estableixen una quota general de places i unes quotes de reserva. 
 

Quota general de 
places 

Estudiants amb PAU o assimilats 
Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional o assimilats 
Estudiants amb títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o assimilats 
Estudiants amb títol de tècnic esportiu superior o assimilats 
Estudiants procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE i 
d'altres estats 
Estudiants de sistemes educatius estrangers amb convalidació parcial 
d’estudis 

 

Quotes de reserva 
de places 

Més grans de 25 anys 3 % de les places de cada ensenyament 

Més grans de 45 anys 1 % de les places de cada ensenyament 

Titulats universitaris i 
assimilats 

3 % de les places de cada ensenyament 

Estudiants amb discapacitat 5 % de les places de cada ensenyament 

Esportistes d’alt nivell o d’alt 
rendiment  

3 % de les places en qualsevol estudi 
universitari. En els estudis d’educació 
primària, fisioteràpia i ciències de l’activitat 
física i de l’esport en tenen reservat el 5 % 

 
Si tens la possibilitat de demanar l’admissió per la quota general de places i per una quota de reserva, pots 
fer la preinscripció per les dues alhora. Un exemple seria el cas d'un estudiant amb PAU i amb titulació 
universitària. En aquest cas, hauràs de presentar la documentació de tots dos estudis. 
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Estudiants amb discapacitat: 

 Si tens reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% tens reservat un 5% de les places 
a tots els estudis de grau. 

 Per acreditar el grau de discapacitat cal presentar, dins del termini establert, el certificat emès per 
l’organisme competent. 

 
Esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment: 

 Si ets esportista d'alt nivell o d'alt rendiment tens reservades un 3% de les places a tots els estudis 
de grau i un 5% als estudis de fisioteràpia, educació primària i ciències de l'activitat física i de 
l'esport, i estàs exempt de la realització de la prova d'aptitud personal en aquest darrer grau. 

 Per acreditar la teva condició has de presentar, dins del termini establert, la fotocòpia del DOGC o 
BOE corresponent en el cas que siguis esportista d'alt nivell, i el certificat que ho acrediti en el cas 
que siguis esportista d'alt rendiment. 

 
 
Informació de les assignacions 

Has de consultar les dates d'assignació i matrícula al calendari que es troba a: 
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/ 
 

CONVOCATÒRIA DE 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. En aquest cas l’estudiant renuncia 
a qualsevol millora en futures assignacions. 

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

Segona 
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. El seu procés de preinscripció ha finalitzat. 

 L’estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència ha de matricular-se a l’estudi assignat. 
En cas contrari perdrà la plaça assignada 

 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" al portal d'accés a 
la universitat, i consultar les posteriors reassignacions. 

Primera 
reassignació 

 L'estudiant reassignat ha de matricular-se al centre d'estudi. En cas de no matricular-se, 
perdrà la plaça. Seguirà optant a les reassignacions de places fins al final del procés de 
preinscripció universitària. 

 

CONVOCATÒRIA DE 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 

 
 
Tràmit "Assignació definitiva" 

Si a la primera assignació de places ets assignat a un centre d’estudi sol·licitat entre la 2a i la 8a preferència 
pots convertir-la, mitjançant el tràmit "Assignació definitiva", en 1a preferència. Això significa que vols 
matricular-te definitivament en la preferència assignada i renuncies a les preferències anteriors. Aquest tràmit 
es fa al portal d'accés a la universitat. 

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/
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Has de ser conscient que, si realitzes aquest tràmit, el teu procés de preinscripció ha acabat. Si no fas el tràmit 
"Assignació definitiva" has de tenir en compte que la plaça que ara tens assignada no es perd. 
 
 
Tràmit "Continuar en el procés de reassignació de places"  

Si a la segona assignació de places de la convocatòria de juny ets assignat a un centre d’estudi sol·licitat 
entre la 2a i la 8a preferència, o bé no ets assignat a cap de les preferències sol·licitades, has de manifestar 
la teva voluntat de continuar en el procés de reassignació de places fent el tràmit “Continuar en el procés de 
reassignació de places”. El tràmit es fa al portal d'accés a la universitat. 
 
 
Calendari d’assignacions (a manera d’exemple perquè és de l’any passat) 

CONVOCATÒRIA DE JUNY (2019)  

Termini 
Del 4 de juny a l’1 de juliol (tots dos 
inclosos) 

Publicació 1a assignació de places 11 de juliol 

Tràmit “Assignació definitiva” Del 12 de juliol fins el 16 de juliol a les 11:00 

Matrícula assignats en 1a preferència Del 15 al 18 de juliol 

Assignació instàncies i reclamacions i dobles correccions que 
entren en 1a preferència i tràmit d’“Assignació definitiva” 

17 de juliol 

Matrícula instàncies i reclamacions i dobles correccions que 
entren en 1a preferència i tràmit d’“Assignació definitiva” 

18 de juliol 

Publicació 2a assignació de places 24 de juliol 

Tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places” 
Del 24 de juliol al 30 d’agost (tots dos 
inclosos) 

Matrícula 2a assignació Del 25 al 29 de juliol* 

Publicació 1a reassignació 3 de setembre 

Matrícula 1a reassignació Del 5 al 6 de setembre 

Publicació 2a reassignació 13 de setembre 

Matrícula 2a reassignació 16 de setembre 

Publicació 3a reassignació 19 de setembre  

Matrícula 3a reassignació 20 de setembre 

 
 

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (2019) 

Termini Del 19 al 20 de setembre (tots dos inclosos) 

Publicació assignació de places  26 de setembre 

Matrícula assignats 27 de setembre 

Publicació 1a reassignació de places  2 d'octubre 

 
 

CONVOCATÒRIA D’OCTUBRE (2019)  

Termini Del 2 al 4 d'octubre (tots dos inclosos) 

Publicació assignació de places 9 d'octubre 

Matrícula assignats 10 d'octubre 

 
 

CONVOCATÒRIA DE FEBRER (2020)  

Termini Del 4 al 6 de febrer (tots dos inclosos) 

Publicació assignació de places 10 de febrer 

Matrícula assignats 12 i 13 de febrer 
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Exemple d’assignació 
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Tràmit d’assignació definitiva 

 
 

 

 
del 12 al 16 de juliol 

 

 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu  
  

 

Doc: 21_BTX-CF_Universitat_Llibret. 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (26-febr.-21). 
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

Pàgina 
33 de 35 

 

Beques, ajuts i préstecs 
 
A la pàgina web http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/, hi trobareu tota la informació. 
 

 
 

 
 

http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/
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 Beca Pizarroso per a la realització d'estudis universitaris o d'investigació biomèdics en el marc de les 

Facultats de Medicina, Farmàcia, Biologia, Psicologia i Infermeria en qualsevol dels cicles formatius i de 
postgrau. 

 http://www.fundacionpizarroso.es/convocatoria.php 
 
 
 
 
 

Si vols saber-ne més: 
 

 
 

http://www.insjoanbrudieu.cat 
 

 
 

Posa’t a prova: un joc d’ajuda http://posataprova.gencat.cat 
 

 

 

Portal d’accés: https://accesnet.gencat.cat/ 
 

 

 

http://www.educaweb.com 
Informació sobre educació, formació i treball 

 
  

http://www.fundacionpizarroso.es/convocatoria.php
http://www.insjoanbrudieu.cat/
http://posataprova.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/
http://www.educaweb.com/
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Canal Universitats: http://universitats.gencat.cat/ 
 

 

http://www.unportal.net/ 
Demaneu-ne l’usuari i la 
contrasenya al vostre 
professor/ra tutor/ra 

 

 

http://gencat.cat/universitats/unidiscat 
Universitat i discapacitat a Catalunya 

 

http://www.fundacionprevent.com/ 
Inclusió de persones amb discapacitat 

 
 

 

http://universitats.gencat.cat/ca/inici/
http://www.unportal.net/
http://gencat.cat/universitats/unidiscat
http://www.fundacionprevent.com/

