INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

PAU - 2015

BATXILLERAT

PAU - 2015
Les PAU són l’única prova externa en el sistema
educatiu català formulada coordinadament des de
les universitats catalanes amb la col·laboració del
professorat de secundària.
Objectiu:
Valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i
les competències adquirides en el batxillerat.

PAU - 2015
Estructura de les proves:
Comprèn de dues fases:
• una fase general (obligatòria)
(dóna la nota base d’accés)

• una fase especíica (voluntària)
(dóna un complement sobre la nota base d’accés)
QUALIFICACIÓ: independent en les dues fases

PAU - 2015
Fase General:
Consta de 5 exercicis:
1. Llengua catalana i literatura
2. Llengua castellana i literatura
3. Llengua estrangera
4. Història o Història de la ilosoia
5. Una matèria de modalitat de batxillerat a triar.
QUALIFICACIÓ: mitjana aritmètica dels 5 exercicis
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Superació de les PAU:
Mitjana aritmètica dels exercicis de la fase general (nota ≥4)
Una nota ≥5 com a resultat de la mitjana ponderada de:

60% nota mitjana del batxillerat
40% nota de la fase general

NOTA D’ACCÉS AMB VALIDESA INDEFINIDA
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Fase Especíica:
Un màxim de 3 matèries de modalitat de batxillerat
diferents a l’examinada a la Fase General.
Avalua coneixements relacionats amb els estudis de grau
que es volen cursar.
QUALIFICACIÓ PER MATÈRIA: és superada amb una nota ≥5
VALIDESA: els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.
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Matèries de modalitat:
• Biologia
• Ciències de la terra i del
medi ambinet.
• Cultural audiovisual
• Dibuix tècnic
• Literatura catalana
• Literatura castellana
• Economia de l’empresa
• Electrotècnia
• Física

• Geograia
• Grec
• Història de l’art
• Llatí
• Matemàtiques aplicades a les
ciències socials.
• Matemàtiques
• Química
• Tecnologia Industrial.
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LA NOTA D’ADMISIÓ:
• Especíica per a cada títol de grau i universitat on es sol·licita ser
admès.
• Incorpora les qualiicacions de les matèries de la fase especíica,
ponderant-les segons el coeicient que correspongui (0,1 ó 0,2).
• Les matèries han d’estar vinculades a la branca de coneixement en
què s’inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.
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Càlcul de la nota d’admisió
Nota d ’admissió = Nota d’accés + a M1 + b M2
• M1, M2 = les dues qualiicacions de matèries superades a la
fase especíica que, un cop ponderades, proporcionin una millor
nota d’admissió.
• a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase
especíica (0,1 o 0,2)
Els paràmetres de ponderació que seran d’aplicació per a l’accés a la universitat
en la preinscripció 2015 i 2016 es poden consultar al web:
http://gencat.cat/universitats/preinscripcio.
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Taula de ponderacions
preinscripció universitària
pel 2015

Cal triar les matèries de modalitat de la fase especíica amb el cap!!
Pensar en altres opcions en cas de no poder accedir al primer estudi triat.
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TRÀMITS NECESSÀRIS PER FER LES PAU
1er pas: PREMATRÍCULA:
• Periòde preinscipció: 18 de febrer ins 2 de març de 2015.
• Formalització del procés: a través de la web
https://accesnet.gencat.cat
• Què cal indicar-hi?
- Dades personals
- Institut on s’està estudiant 2n de Batxillerat
- Matèries a les quals es vol examinar.

Cal imprimir 2 còpies
del resguard:
• una per l’estudiant
• una per l’Institut

PAU - 2015
2on pas: MATRÍCULA (imprescindible per realitzar les proves!)
• Formalitzar la matrícula del 21 de maig al 1 de juny de 2015 a
través de la web: https://accesnet.gencat.cat
• Triar deinitivament la matèria de modalitat de la fase general
(que serà una de les que s’han posat a la prematrícula).
• Per la fase especíica triar les matèries de modalitat d’aquesta
fase. (només d’entre de les que s’hagi posat a la prematrícula).
• Fer el pagament de les taxes dins del termini matrícula: del 21
de maig al 1 de juny. Guardar el resguard pagament.
• Un cop fet el pagament, la matrícula NO es podrà modiicar.
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IMPORTANT:
Cal abonar el pagament de les taxes per a cada convocatòria en què
es presenti l’estudiant.
Tots aquells que...
- poguin gaudir d’una boniicació o exempció de les taxes,
- tinguin l’exempció de català o de llengua extrangera
Han d’adjuntar la documentació acreditativa juntament amb el resguard de la preinscripció a Secretaria del Centre dins el periòde de
la preinscripció a les PAU.

DIES DE LES PROVES: 9, 10 i 11 de juny 2015
HORARI

9 - DIMARTS

10 - DIMECRES

11- DIJOUS

Ll. Castellana

Història
Història Filosoia

Física
Geograia

Ll. Catalana

Anglès

Llatí
Matemàtiques

Economia Empresa
Química

Ciències de la Terra
Matemàtiques C.S.

Biologia
Cultura Audiovisual
Grec

Comprovació
dades alumnes

MATÍ
8:30 - 14:00

D
TARDA
15:00 - 14:30

I

Dibuix Tècnic
Literatura Castellana

N

A

Electrotècnia
Història de l’Art

R
Tecnologia Industrial
Literatura Catalana

