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BATXILLERAT, PAU I ACCÈS A LA UNIVERSITAT

1.- Projecte curricular de centre ( Curs 2010-11)  
                                                                        
MODALITAT: IDIOMA

• Batxillerat de Ciències i Tecnologia
• Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

• Anglès
• Francès

• Els alumnes i les alumnes han de cursar en el conjunt dels dos cursos del batxillerat un 
mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat 
triada.

• Les matèries de modalitat són:
• Modalitat de ciències i tecnologia:

• Biologia I i II
• Ciències de la terra I i II
• Dibuix tècnic I i II
• Electrotècnia
• Física I i II
• Matemàtiques I i II
• Química I i II
• Tecnologia industrial I i II

• Modalitat d’humanitats i Ciències socials:

• Economia
• Economia i organització d’empreses I i II
• Geografia 
• Grec I i II
• Història de l’art.
• Història del món contemporani
• Llatí I i II
• Matemàtiques aplicades a les ciències Socials I i II
• Literatura universal
• Literatura catalana 
• Literatura castellana
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CRÈDITS COMUNS
Mitjana hores setmanals

Matèries comunes 1r curs 2n curs
Llengua catalana i literatura: 2 2
Llengua castellana i literatura: 2 2
Llengua estrangera ( Anglès / Francès ) : 3 3
Educació Física: 2 0
Filosofia i ciutadania: 2 0
Ciències per al món contemporani: 2 0
Història de la filosofia: 0 3
Història d’Espanya: 0 3
Tutoria: 1 1
Religió (voluntària) (matèria optativa de més a més) -/2* 0
Treball de recerca - -
Matèries modalitat 1,2,3 12 12
Matèries modalitat 4 i optativa 4/2* 4
TOTAL 30 30

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES 
Hores/
setmana 1r BATXILLERAT
MOD 1
4

Matemàtiques I
(Mod C i T) 

Matemàtiques aplic.  C.S. I
(Mod   H. i C. S.)  

Llatí I (Mod H. i C. S.) 

MOD 2
4

Física I
(Mod C. i T.) 

Ciències Terra i ... I 
(Mod C. i T.) 

 H. món Contemporani
(Mod  H. i C. S.)

Lit. Universal
(Mod H i C. S.)  

MOD 3
4

Química I
(Mod C. i T.) 

Dibuix tècnic I
(Mod C. i T.) 

Economia i org ... I
Mod H. i C. S.) 

Grec I
(Mod H. i C. S.) 

MOD 
4/OPT
4

Biologia I
(Mod C. i T.) 

T. Industrial I
 (Mod C. i T.)  

Psicologia – 
Sociologia 
OPT 

E. Empresa (2 
h)
Religió (2 h) 
OPT

E. 
Empresa
OPT 

2n Idioma
OPT

16 TOTAL

Hores/
setmana 2n BATXILLERAT

MOD 1
4

Matemàtiques II
(Mod C.iT.) 

Matemàtiques aplic. C.S II
(Mod H. i C. S.) 

Llatí II (Mod H. i C. S.)

MOD 2
4

Física II
(Mod C i T) 

Ciències Terra i ... II 
(Mod C. i T.) 

Literatura Catalana
(Mod H. i C. S.) 

Economia
(Mod H. i C. S.) 

MOD 3
4

Química II
(Mod C. T.) 

Electrotècnia 
(Mod C. i T.)

Dibuix tècnic 
(Mod C. i T.) 

Economia i org II
(Mod H. C. S.) 

Història de l’art 
(Mod H. i C. S.) 

MOD 4
4

Biologia II
(Mod C. i T.) 

T. Industrial II
(Mod C. i T. )  

Literatura 
Castellana
(Mod  H. i C. S.)  

Geografia
(Mod H. i C. S.) 

Grec II
(Mod H. i C. S.)  

16 TOTAL
Nota:  En  cas  de  matrícula  insuficient,  podran  no  ofertar  -se,  de  manera  definitiva, 
determinades matèries de modalitat i optatives del batxillerat
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2.- PAU i accés a la universitat.  

Si en finalitzar el teu batxillerat, tens intenció de continuar estudis universitaris, cal que abans 
de fer la tria de la modalitat i de les matèries que estudiaràs, tinguis present un parell de 
consideracions:

a.- Des de la universitat s’han classificat els diferents estudis de Graus en 5 
branques de coneixement:

Branca d’arts i humanitats.
Branca de ciències.
Branca de ciències de la salut.
Branca de ciències socials i jurídiques
Branca d’enginyeria i arquitectura

b.- Estructura de la prova d’accés a la universitat.  (PAU)

Les PAU de la LOE són un model obert i flexible, on cada alumne pot triar la seva 
pròpia opció de prova, en funció dels estudis de grau que vol estudiar, i sense que la 
seva elecció de modalitat de batxillerat condicioni el seu accés a la universitat.

    Les PAU s’estructuren en dues fases:

Fase general: obligatòria ( la qualificació aquí obtinguda 
pondera amb la qualificació del batxillerat per aconseguir una 
nota base d’accés).

Fase específica: opcional (les qualificacions obtingudes en 
aquestes proves complementen la nota base d’accés)

Fase general: Consta de 5 exercicis: 

- Llengua catalana i literatura.
- Llengua castellana i literatura.
- Llengua estrangera.
- Història o Filosofia.
- Matèria de modalitat de segon curs triada per l’estudiant.

La qualificació d’aquesta fase general s’obté de realitzar la mitjana aritmètica dels 
5 exercicis i té una validesa indefinida. Per tal que pugui fer mitjana ponderada amb la 
qualificació de batxillerat, cal que sigui igual o superior a 4.

La qualificació de les PAU (NOTA BASE) s’obté fent la mitjana ponderada següent:
60 % nota mitjana del batxillerat.
40 % nota de la fase general.
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Les PAU se superen si la nota obtinguda en aquesta mitjana ponderada és igual o superior a 
5.

Fase Específica:

Avalua coneixements en àmbits concrets relacionats amb estudis que es volen cursar.

No té un nombre fix d’exercicis. L’alumne pot, en principi, realitzar fins a tres proves diferents, 
només dues de les quals, aquelles que tinguin una millor qualificació, sempre igual o superior a 
5, seran finalment comptabilitzades, de cara a obtenir la nota d’admissió. 

Les qualificacions obtingudes en la part específica tenen una validesa de dos anys.

En la fase específica, l’alumne construeix el seu propi patró de prova d’accés. Pot examinar-se 
de qualsevol  matèria de modalitat de segon de batxillerat,  distinta a l’examinada en la fase 
general. 

La Nota d’admissió s’obté de la següent manera:

Nota d’admissió = 0,6·NMB + 0,4·QFG + a·M1+ b·M2
 
NMB = nota mitjana del batxillerat

QFG = qualificació fase general

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).
    
M1 i M2 = dues millors qualificacions de matèries superades en la fase específica.

Atenció: Els factors de ponderació a, b són diferents per a cada matèria branca de coneixement en 
què s’han estructurat els diferents estudis de grau. 

Saber quines són les matèries més idònies per examinar-se en la fase específica, és un dels 
elements que cal tenir en compte alhora de matricular-se a les PAU i, segurament, també 
alhora de fer la teva elecció de les matèries que decideixis cursar en el batxillerat.  

   
És important saber que la prova d’accés a la universitat és troba deslligada completament del 
batxillerat. És a dir, un alumne pot cursar un batxillerat d’una determinada modalitat, estudiant 
unes determinades matèries, i matricular-se a la prova de matèries de modalitats no cursades. 

Cal però tenir en compte que només podreu examinar-vos a les PAU de matèries de modalitat 
considerades de 2n de batxillerat, que no necessariament coincideixen amb les proposades en 
el Projecte curricular del centre.  Aquestes matèries, d’acord amb l’ordre EDU/340/2009 de 30 
de juny, són les següents:
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Modalitat arts:

Anàlisi musical II
Cultura audiovisual
Dibuix artístic II
Dibuix tècnic II
Disseny
Història de l’art
Literatura Catalana
Literatura Castellana

Modalitat de ciències i tecnologia:

Biologia II
Ciències de la terra i del medi ambient II
Dibuix tècnic II
Electrotècnia
Física II
Matemàtiques II
Química II
Tecnologia Industrial II

Modalitat d’humanitats i ciències socials:

Economia de l’empresa II
Geografia
Grec II
Història de l’art
Llatí II
Matemàtiques aplicades a  les ciències socials II
Literatura catalana
Literatura castellana

Per les PAU del 2011 i del 2012, la proposta de ponderació d’aquestes matèries per diferents 
branques de coneixement i graus universitaris, és pot consultar a la següent adreça electrònica:

http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/prein/info/admissio/index.html

Trobareu aquí també informació addicional que us serà molt útil de cara a les PAU. 

Per a mes informació sobre el  batxillerat  i  les PAU, podeu consultar les següents adreces 
electròniques: 

http://www.edu365.cat/batxillerat/index.htm , 
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/index.html
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