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PRIMER DIA DE LES PAU DIMARTS 13  DE JUNY DE 2017 

 

● Ens trobarem a les 7:45 del matí a la Plaça Cívica de la UAB (davant Òptica Universitària) 

 

● Un cop allà passarem llista i us acompanyarem al lloc d’examen. 

 

● Si aneu amb tren, preneu-lo amb temps ja que aniran molt plens 

 

● Si us porten amb cotxe, preveieu que hi haurà molt trànsit 

 

● Heu de portat el full de matrícula de les PAU i DNI 

 

● Us acompanyarà el vocal de centre: Yolanda Corpas (professora d’Economia) 

 

● Tel. de contacte del vocal durant aquest tres dies: 661552121 /935893882 (institut) 

 

● El dia 9 de juny podeu consultar la ubicació del vostre tribunal al portal accesnet 

 

 

HORARI 
13 juny 
05 setembre 

14 juny 
06 setembre 

15 juny 
07 setembre 

08,30-09,00 Comprovació dades alumnes 

09,00-10,30 
Llengua Castellana i 
Literatura 

Història 
Història de la Filosofia 

Física 
Geografia 

10,30-11,00 DESCANS 

11,00-12,30 
Llengua Catalana i 
Literatura 

Llengua Estrangera 
Dibuix Artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

12,30-14,00 DESCANS 

14,00-15,30 
Anàlisi Musical 
Economia de l’Empresa 
Química 

Ciències Terra i MA 
Disseny 
Matemàtiques CCSS 

Biologia 
Cultura Audiovisual 
Grec 

15,30-16,00 DESCANS 

16,00-17,30 
Dibuix Tècnic 
Literatura Castellana 

Electrotècnia 
Història de l’Art / Hª i 
Fonaments de les Arts 

Literatura Catalana 
Tecnologia Industrial 
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 MATERIAL D’EXAMEN COMPLEMENTARI AUTORITZAT    

            

             

1. Assignatures d'arts: 

 

○ 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'estudiant 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. 

○ 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. 

Referent 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, que obert dóna una mida de DIN A3. 

○ 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'autoritzarà 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: es aconsellable portar regle graduat i 

calculadora (no s'autoritzarà l'ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin 

transmetre-la). 
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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'autoritzarà l'ús de les 

que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. 

 

5. Dibuix tècnic: llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, paral·lex, compàs, 

plantilles de corbes, transportador d'angles i calculadora (no s’autoritzarà l’ús de les que 

portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). No es poden utilitzar models 

de figures geomètriques. Opcionalment l'estudiant pot portar també tauleta d'una mida una 

mica superior al DIN A3 per al cas que no pogués realitzar l'examen en una taula 

convencional. 

6. Grec i Llatí: 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: 

● El vocabulari adient, una bona puntuació i ortografia, i una expressió sintàctica correcta són 

sempre requisits indispensables en tota la prova ja que demostren riquesa de llenguatge, 

domini gramatical i competència lingüística. 

● La presentació pulcra i clara és un valor afegit. 

● La claredat conceptual, l'ordre lògic i el rigor expositiu són components bàsics de tota la prova. 

● 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. 

● 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. 

● Es valora l'ús adequat de les terminologies específiques de les assignatures i dels llenguatges 

usats. 

● Tots els exàmens són avaluats en funció d'allò que es deixa per escrit. 

 

 

http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/preguntes_frequents/pau_i_altres/pau_estudiant

s_batxillerat/ 

         

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/ 

         

 

  

http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/preguntes_frequents/pau_i_altres/pau_estudiants_batxillerat/
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/preguntes_frequents/pau_i_altres/pau_estudiants_batxillerat/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/
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NOTES DE SELECTIVITAT JUNY 2017 

 

RESULTAT DE LES PROVES D’ACCÉS A L’UNIVERSITAT 

  

El 28 de juny de 2017 els alumnes que realitzin les PAU podran accedir el portal accesnet (amb 

el seu usuari i codiaccesnet) i podran consultar i descarregar el document amb els resultats de 

les PAU. 

  

Serà responsabilitat de l’alumnat guardar i custodiar el seu document de les PAU. 

  

Doble correcció           

              

Els estudiants poden sol·licitar davant del president del tribunal sol·licitud de doble correcció: una 

segona correcció dels exercicis. 

El termini de presentació de la sol·licitud esmentada és de 3 dies hàbils, comptats a partir de la 

data de la publicació de les qualificacions. 

Els exercicis sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de doble correcció seran corregits per un 

professor diferent del que va fer la primera correcció. Les noves qualificacions seran 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 inicialment atorgades. En el supòsit que 

existís una diferència de dos o més punts entre ambdues qualificacions, un tribunal diferent 

efectuarà una tercera correcció. En aquest cas, la nova qualificació serà el resultat de la mitjana 

aritmètica de les tres correccions. Aquest procediment haurà d'efectuar-se en el termini màxim 

de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de la 

sol·licitud. 

Respecte de la qualificació atorgada després de la doble correcció, els estudiants podran 

presentar una reclamació a la doble correcció. 

Aquests estudiants podran sol.licitar, un cop finalitzat el procés de revisió, veure els seus 

exàmens corregits. 

           

Reclamació 

 

Només es revisarà que els exàmens estiguin ben sumats, etc…, però no es corregeixen de nou. 

El termini de presentació de la sol·licitud esmentada és de 3 dies hàbils, comptats a partir de la 

data de la publicació de les qualificacions. Els exercicis sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud 

de reclamació seran revisats en els aspectes formals o errades administratives.Només es 

revisarà que els exàmens estiguin ben sumats, etc…, però no es corregeixen de nou. Aquestes 

qualificacions substitueixen les inicials i no poden ser més baixes que les inicialment atorgades. 

 

Sol·licitud reclamació i doble correcció: ( Del 28  de juny al 30 de juny ambdós inclosos) 

Resultats reclamació i doble correcció 10 de juliol 
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Sol·licituds de reclamació a la doble correcció 

Els estudiants poden sol·licitar reclamació només d'aquelles matèries de les quals, prèviament, 

havien sol·licitat doble correcció. Aquesta reclamació a la doble correcció la podran presentar 

davant la Comissió Coordinadora  de les PAU de Catalunya en un termini de 3 dies hàbils, 

comptats a partir de la data en què es faci pública la qualificació sobre la qual es vulgui formular 

la reclamació. 

Sol·licitud reclamació a la doble correcció De l'10 al 12 de juliol ambdós inclosos 

Resultats reclamació a la doble correcció 18 de juliol 

 

 

Per a més informació sobre les reclamacions consulteu: https://accesnet.gencat.cat 

 

        

              

              

              

       

 

 

https://accesnet.gencat.cat/

