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Estructura de la prova

Principi general important (!)

Les matèries examinades no han d'haver estat necessàriament 
cursades al batxillerat



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



Estructura de la prova

Fase general

Consta de cinc exercicis:

• 1. Llengua catalana i literatura

• 2. Llengua castellana i literatura

• 3. Llengua estrangera

• 4. Història

• 5. Una de les matèries comunes d'opció: Llatí, Matemàtiques CS, 
Matemàtiques



Estructura de la prova

Fase específica

Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de
modalitat de batxillerat.

Les matèries comunes d'opció també poden ser objecte
d'examen en la fase específica, sempre i quan no hagin estat
triades a la fase general.

La matèria comuna d'opció triada en la fase general també serà
tinguda en compte per al càlcul de la qualificació de la fase
específica (sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5).



Qualificacions i notes

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 QFG igual o superior a 4 punts.



Qualificacions i notes

Nota d’accés 

• Es considera que un estudiant ha superat la PAU si obté una 
nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana 
ponderada del 60 % de la nota mitjana de batxillerat (QMB) i 
el 40 % de la QFG.

Nota d’accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG



Qualificacions i notes

Qualificació de la fase específica (QFE)

• 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.

• La QFE té validesa per a l’accés a la universitat durant els dos 
cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes matèries.



Qualificacions i notes

Nota 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).

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

M1, M2 = qualificacions de matèries superades a la fase específica amb millor ponderació.
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/


Simulació

PAU CALCULATOR.xlsx


Calendari

Convocatòria de juny

• Prematrícula: del 6 al 20 de març, a través del portal d’accés  
https://accesuniversitat.gencat.cat

• Matrícula definitiva: del 16 al 31 de maig, a través del portal 
d’accés  https://accesuniversitat.gencat.cat

• Realització de les proves: 12, 13 i 14 de juny

Més informació al canal universitats

https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/matricula_taxes/calendari_pau/


Calendari

Convocatòria de setembre

• Prematrícula: del 6 al 20 de març, a través del portal d’accés  
https://accesuniversitat.gencat.cat

• Matrícula definitiva: del 12 al  24 de juliol, a través del portal 
d’accés  https://accesuniversitat.gencat.cat

• Realització de les proves: 4, 5 i 6 de setembre

• Més informació al canal universitats

https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/matricula_taxes/calendari_pau/


Prematrícula

• S’han d’indicar:

• Dades personals

• Centre de secundària on s’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,
d'entre les matèries de modalitat/opció triades, de quina
s'examina en la fase general i de quina/es en la fase específica



Iniciar el registre:

• Accediu al portal https://accesuniversitat.gencat.cat

• Introduïu el vostre identificador d’usuari (DNI/NIE/passaport)
i la contrasenya provisional assignada.

• L’aplicació us obligarà, aquesta primera vegada, a modificar la
contrasenya provisional i canviar-la per la que vulgueu.

• Un cop introduït correctament l’identificador d’usuari i la
contrasenya provisional, es presenta la pantalla ‘Canviar
contrasenya’. Aquesta contrasenya personalitzada l’haureu de
fer servir a partir d’aquest moment cada cop que accediu al
portal.

Prematrícula
Portal d’accés a la universitat

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login


Completar el perfil:

• Dades personals (Atenció: si us trobeu aquesta pantalla en
blanc i no visualitzeu les vostres dades personals, adreceu-vos
al centre i no prosseguiu).

• Dades acadèmiques.

• Altres dades. Informació relativa a la bonificació o exempció
de les taxes de les PAU.

• Estadístiques. Cal respondre tots els apartats.

Prematrícula
Portal d’accés a la universitat



Tramitar la prematrícula:

• Un cop heu emplenat l’estat del vostre perfil, a la pestanya
‘Proves d’accés’ trobareu operativa l’opció de prematrícula.

• En la pantalla ‘Dades prova’ heu de triar les les matèries de les 
quals us voleu examinar a les PAU:

• 4 matèries comunes i 1 matèria comuna d’opció a la fase general, 
i fins a 3 matèries de modalitat a la fase específica.

• Altres situacions. Heu d’indicar si s’ha sol·licitat l’exempció de 
la matèria de Llengua Catalana i/o Llengua estrangera.

• Imprimir el comprovant dues vegades i lliurar una de les 
còpies a la secretaria del centre.

Prematrícula
Portal d’accés a la universitat



Adreces d’interès

• Informació de les PAU: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/

• Quadre de matèries de modalitat associades a la branca de 
coneixements del/s grau/s que voleu cursar i la seva 
ponderació:  taules de ponderacions

• Informació del calendari i de les reunions informatives al 
centre:  http://agora.xtec.cat/iesbde/

• Què estudiar? Actualització permanent dels estudis oficials de 
grau i màster universitari que s'imparteixen a Catalunya:
http://universitats.gencat.cat/ca/que_estudiar/
http://universitats.gencat.cat/ca/cercador/

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/
http://gencat.cat/universitats/pau
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
http://gencat.cat/universitats/preinscripcio
http://agora.xtec.cat/iesbde/
http://agora.xtec.cat/iesbde/
http://universitats.gencat.cat/ca/que_estudiar/
http://universitats.gencat.cat/ca/cercador/
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