
 
   Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 
  Institut Maria de Bell-lloc 

 
 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos a conèixer les següents informacions 

relacionades amb la convocatòria de juny de les PAU. 

 

1. Normativa general 
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/pau_dia_prova/pau_info_dia/ 

 

2. Horari de les PAU 
 

Horari  Dia 1: 12 de juny                        Dia 2: 13 de juny        Dia 3: 14 de juny 

8:30 - 9:00 Comprovació dades alumnes 

9:00 - 10:30 Llengua Castellana i 

literatura 

Història Física / Geografia 

10:30 - 11:00 Descans 

11:00 - 12:30 Llengua catalana i literatura Llengua estrangera Economia de 

l'empresa 

Electrotècnica 

Història de la filosofia 

12:30 - 14:00 Descans 

14:00 - 15:30 Ciències de la terra 

Fonaments de les arts 

Matemàtiques aplicades a 

les CCSS 

Dibuix artístic 

Llatí 

Matemàtiques 

Biologia 

Cultura audiovisual 

Grec 

15:30 - 16:00 Descans 

16:00 - 17:30 Anàlisi musical 

Dibuix tècnic 

Literatura castellana 

Història de l'art 

Química 

Disseny 

Literatura catalana 

Tecnologia industrial 
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3. Documentació necessària 
 

- DNI o NIE 

- Full de matrícula imprès. 

- Material d'examen complementari autoritzat:  

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

 

4. Transport 
 

Com cada any, els exàmens de les PAU es duran a terme a la Universitat Autònoma, a Cerdanyola 

del Vallès. Queda per determinar les facultats on es faran els exàmens (es publicarà properament 

a la pàgina web  https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login  ). 

 

Des de l'institut es proposa que els/les alumnes vagin tots/es junts/es a les PAU en transport 

públic, amb un professor responsable. 

 

Ara bé, si hi ha algun/a alumne/a que vol anar pel seu compte a la UAB, haurà de retornar 

l'autorització corresponent a la seva tutora. 

 

 
Lloc de trobada:     Estació RENFE, Granollers Centre. 
 
Hora: 
Dimecres 12 de juny,   6:15 
 
Dijous 13 de juny,   7:15 
 
Divendres 14 de juny, 7:15 

 
Es demana màxima puntualitat, ja que solament hi ha aquest tren que ens porta a la 
UAB. 

 

Tenint en compte que els horaris de les PAU varien en funció de cada alumne/a, les famílies es 

responsabilitzen del viatge de tornada des de la UAB. 
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