
SESSIÓ INFORMATIVA
PAU, CICLES i PAP

Famílies 2n de batxillerat

Institut Anton Busquets i Punset



PAU 2021



 Convocatòries

Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària

JUNY SETEMBRE

● Alumnat que aprova 2n de 
batxillerat en la convocatòria 

ordinària (maig 2021)

● Alumnat que aprova 2n de 
batxillerat en la convocatòria 

extraordinària (juny 2021)

● Alumnat que ja s’ha presentat 
anteriorment a la PAU, però 

vol millorar nota

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


PAU 2021
 CONVOCATÒRIA 

ORDINÀRIA



 Convocatòria ordinària. Calendari

Prematrícula Del 16 de febrer a l’1 de març 

Matrícula Del 14 al 27 de maig

Exàmens PAU Del 8 a l’11 de juny

Tribunal especial i d’incidències Del 15 al 18 de juny

Publicació de resultats PAU Divendres 25 de juny

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


 1r pas: 

. Prematrícula PAU
. Del 16 de febrer a l’1 de març



 1r pas. Prematrícula PAU

● A l’institut, a tutoria (dimarts 
16/02)

● No obliga a fer la PAU. No 
prematricular-se impedeix fer 
la PAU. 

● Tràmit gratuït

● Des del Portal d’accés a la 
universitat

● Per a bonificacions en la 
matrícula, cal acreditar:

○ Títol de família nombrosa o 
monoparental (amb data de 
caducitat posterior a 
l’1/05/2021)

○ Credencial de beca per 
al curs 2020-2021

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


 1r pas. Prematrícula PAU

● Confirmació de dades 

● Primera tria d’assignatures, 
però no la definitiva. 

● Tria definitiva de matèries: maig

○ Confirmació matèries 
prematrícula

○ Supressió d’alguna de les 
matèries de la prematrícula

○ No es poden afegir matèries 
respecte a la prematrícula

● Important: fer una tria 
conscient, de màxims, seguint 
el quadre de ponderacions

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2021.pdf


 2n pas: 

Matrícula PAU
. Del 14 al 27 de maig



 2n pas. Matrícula PAU

● S’aconsella fer-la un cop 
sabudes les notes de 
batxillerat. 

● Possibilitat de fer-la a l’institut.

● Reserva definitiva de plaça 
per a la PAU.

● Pagament. Consulteu 
taxes aquí.  

● Des del Portal d’accés a la 
universitat

● Confirmació o reducció de la 
tria d’assignatures feta a la 
prematrícula. No hi ha 
possibilitat d’incorporar 
matèries. 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/matricula_taxes/preu-matricula-prova/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/matricula_taxes/preu-matricula-prova/


 3r pas:

Convocatòria ordinària 
. Del 8 a l’11 de juny

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


 Tribunal d’incidències 

. Del 15 al 18 de juny
● Malaltia, accident o 

indisposició de l’alumne/a 
durant la realització de les 
proves

● Defunció o ingrés 
hospitalari d’urgències 
d’un familiar de primer o 
segon grau 

● Retard horari motivat per 
un accident de trànsit. 

● Retard horari motivat per 
incidències en els serveis 
de transport públic.  

(* En tots els casos cal acreditar-ho mitjançant certificat)

http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/tribunals_pau/


 4t pas: 

. Resultats PAU
Divendres 25 de juny



PREINSCRIPCIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

5è pas: 

● Calendari 2021 pendent de publicació.

● Cal estar pendent, durant el mes de juliol, dels processos d’assignació i 
reassignació de places. 

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/


PAU 2021
 CONVOCATÒRIA 
EXTRAORDINÀRIA



 Convocatòria extraordinària 

● Alumnat que aprova 2n de 
batxillerat en la convocatòria 

extraordinària (juny 2021)

● Alumnat que ja s’ha presentat 
anteriorment a la PAU, però 

vol millorar nota



 Convocatòria extraordinària. Calendari

Matrícula Del 19 al 23 de juliol

Exàmens PAU Del 7 al 9 de setembre

Tribunal especial i d’incidències No s’especifica

Publicació de resultats PAU Dilluns 20 de setembre

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


PAU 2021
 ESTRUCTURA DE LA PROVA

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


                     Estructura de la prova



                     Fase general

● Nota: mitjana aritmètica dels cinc exàmens. 

● No és necessari aprovar tots els 
exàmens.

● Cada examen es qualifica del 0 al 10. 

● Cal que la mitjana sigui igual o superior a 4.

NOTA 
D’ACCÉS

NOTA 
MITJANA 

BATXILLERAT

QUALIFICACIÓ 
FASE 

GENERAL PAU

60 % 40 % 



                     Fase específica

● Nota: s’obté de cada matèria per separat.

● Cada matèria es considera superada si s’obté una qualificació igual o 
superior a 5.  

● Cada examen es qualifica del 0 al 10. 

● S’agafen les dues qualificacions de matèries de la fase específica 
que, un cop ponderades, proporcionin millor nota d’admissió. 

NOTA 
D’ADMISSIÓ

(mínim 5 / 
màxim 14)

NOTA 
D’ACCÉS aM2aM1 



TORN OBERT DE PARAULA



CICLES FORMATIUS
PREINSCRIPCIÓ

● Cicles de grau mitjà de formació professional: de l’11 al 17 de maig de 2021

● Cicles de grau superior de formació professional: del 25 al 31 de maig de 2021

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general-2021/


                  Accés a un grau a través de CFGS

● Nota: s’obté de cada matèria per separat.

● Cada matèria es considera superada si s’obté una qualificació igual o 
superior a 5.  

● Cada examen es qualifica del 0 al 10. 

● S’agafen les dues qualificacions de matèries de la fase específica 
que, un cop ponderades, proporcionin millor nota d’admissió. 

NOTA 
D’ADMISSIÓ

(mínim 5 / 
màxim 14)

QUALIFICACIÓ 
NOTA CFGS aM2aM1 

● Cal informar-se bé de les matèries que ponderen per a grau que es 
vol cursar

● S’aconsella presentar-se a la fase específica de la PAU

http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/


PAP 2021
Grau en Educació Infantil 

Grau en Educació Primària

(* Obligatori fer-la i aprovar-la per accedir a aquests graus)

http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/index.html


 Convocatòries

Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària

Matrícula Del 16 de febrer a l’1 de març Del 25 al 30 de juny

Exàmens PAP Dissabte 10 d’abril Divendres 16 de juliol

Publicació de 

resultats PAP

Dimarts 4 de maig Dimarts 27 de juliol



 Convocatòries ordinària

● Matrícula: del 16 de febrer a l’1 de març 
● Taxes: 95.25 € si no hi ha 

bonificacions.

● Des del Portal d’accés a la universitat

● Possibilitat de fer la matrícula 
a l’institut. ● Per a bonificacions en la 

matrícula, cal acreditar:

○ Títol de família nombrosa o 
monoparental (amb data de 
caducitat posterior a 
l’1/05/2021)

○ Credencial de beca per 
al curs 2020-2021



 Convocatòries ordinària

● Qualificació APTE / NO APTE

● Dues proves: 
○ Competència comunicativa i raonament crític 
○ Competència logicomatemàtica

● Validesa indefinida

● Nota mínima de cada examen per fer mitjana: 4



Altres estudis de grau 
amb PAP

Podeu consultar-los AQUÍ (també hi trobareu el calendari de proves)

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/prova_aptitud/


Adreces d’interès
● CANAL UNIVERSITATS

○ Estudis universitaris
○ PAU
○ Preinscripció universitària
○ Beques i ajuts 

● PAP 2021

● PORTAL D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

● QUADRE COMPARATIU NOTES DE TALL JUNY 2020

● FORMACIÓ PROFESSIONAL

http://universitats.gencat.cat/ca/inici/
http://universitats.gencat.cat/ca/estudis_universitaris/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/prova_aptitud/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/


Moltes gràcies per la vostra atenció

Contacte: abptutoria2bat@insantonbusquets.cat 

mailto:abptutoria2bat@insantonbusquets.cat

