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EL CALENDARI DE FINAL DE CURS

EL CALENDARI DE FINAL DE CURS

DESPRÉS DEL BATXILLERAT
Les PAU
Dues fases: General i Específica

GENERAL: català + castellà + idioma
+ història + comuna d’opció!!!!
A la fase general es pot obtenir
una nota màxima de 10.
La nota obtinguda en aquesta fase
es manté per sempre.
Fins el curs passat es
podia escollir entre
Història i Història de la
Filosofia. Enguany
solament ha quedat
Història

MATÈRIES
COMUNES d’OPCIÓ:
- Matemàtiques
- Matemàtiques
………aplicades a les
………ciències socials
- Llatí
-Història i fonaments
…………….de les Arts

ESPECÍFICA: màxim de 3 matèries
de modalitat.
A la fase específica es pot obtenir
una nota màxima de 4.
La nota d’aquesta fase caduca als
2 anys. No és obligatòria.
1-Les matèries comunes d’opció
també poden ser objecte d’examen
en la fase específica, sempre que
no hagin estat triades a la fase
general.
2-Pel que fa a les ponderacions, la
matèria examinada en fase general
també serà tinguda en compte per
al càlcul de la nota d’admissió,
sempre que la qualificació sigui
igual o superior a 5.
3-Les matèries examinades no han
d’haver estat necessàriament
cursades al batxillerat.

Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de
modalitat d’entre les següents:
1-Anàlisi musical
2-Biologia
3-Ciències de la terra i del medi ambient
4-Cultura audiovisual
5-Dibuix artístic
6-Dibuix tècnic
7-Disseny
8-Economia d’empresa
9-Electrotècnia
10-Física
11-Fonaments de les arts
12-Geografia
13-Grec
14-Història de l’art
15-Història de la filosofia
16-Literatura castellana
17-Literatura catalana
18-Llatí
19-Matemàtiques
20-Matemàtiques aplicades a les ciències socials
21-Química
22-Tecnologia industrial.

DESPRÉS DEL BATXILLERAT

Les PAU

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

ATENCIÓ !!!:
Tot i que les matèries dels exàmens
de les PAU són les de 2n de
batxillerat, s’entén que si s’ha de
recórrer a informació impartida l’any
anterior per resoldre algun problema,
analitzar un text, comentar una
imatge, comparar o comentar
qualsevol informació, s’han de saber
utilitzar correctament els conceptes
propis de les matèries de 1r de
batxillerat.

NIVELL DE LES
MATÈRIES D’EXÀMENS:

2n bat + nivell 1r si calgués.

DESPRÉS DEL BATXILLERAT
Les PAU
DATES d’enguany:

Convocatòria de juny 2018:
12, 13 i 14 de juny
Convocatòria de setem. 2018:
4, 5 i 6 de setembre
RECORDATORI

Els alumnes que aproven batxillerat al maig poden anar a PAU
de juny i, si suspenen, poden tornar a PAU setembre. Però els
alumnes que suspenen batxillerat al maig, han de recuperar i,
per normativa és obligatori que les recuperacions siguin els
darrers cinc dies de curs, coincidint amb els exàmens de PAU
juny, per tant, solament es podran presentar a PAU setembre.

DESPRÉS DEL BATXILLERAT
Les PAU
NOTA DE les PAU:
suma de la nota de la fase general +
la nota de la fase específica.
NOTA d’ ACCÈS a la UNIVERSITAT:
60% nota de batxillerat +
40% nota de les PAU
NOTA de BATXILLERAT:
cada matèria val un 10% de la nota
TR un 10% com qualsevol altra matèria.

ATENCIÓ!:
La nota de cada matèria és
el resultat de
la nota obtinguda
a 1r i a 2n de bat.

Les PAU
Càlcul de la NOTA de TALL o Nota d'admissió =
0.6 * NMB + 0.4 * QFG + a * M1 + b * M2

NMB: Nota mitjana del Batxillerat
QFG: Qualificació fase general
M1, M2: Les qualificacions d'un màxim de dues
matèries superades de la fase específica que
proporcionin millor nota d'admissió.
a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de
la fase específica

DESPRÉS DEL BATXILLERAT

PONDERACIONS

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

La nota d'admissió (mínim de 5 i màxim de 14) a un determinat estudi de grau incorpora les
qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficient que li
correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries han d'estar vinculades a la branca de
coneixement que està adscrit el títol de grau al qual vulguis accedir.
La nota d'admissió a les diferents titulacions de grau es calcula aplicant la fórmula següent:
Nota d'admissió = Nota d'accés + a * M1 + b * M2
Nota d'accés: mitjana del batxillerat (60%) i la fase general de la selectivitat (40%)
M1, M2: Dues matèries superades en la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió
a, b: Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

TAXES DE L’ANY PASSAT
Entre 100 i 132 € aproximadament sense bonificacions

DESPRÉS DEL BATXILLERAT

GRAUS UNIVERSITARIS

1. Tenen una durada de 4 anys (la majoria d’ells, perquè també n’hi ha
de 5 o 6 anys)
2. Son el que coneixiem abans com Carrera Universitària
3. Donen accès a Màsters i/o cursos de Post Grau
4. Accedeixen havent aprovat 2n de bat. i havent aprovat les PAU
5. Solament es coneixen les notes de tall dels anys anteriors i, per tant
es dedueixen les d’enguany per aproximació
6. Es matriculen a través d’accesnet que és un portal universitari
personal, entren i es matriculen individualment amb la seva pròpia
contrasenya.
7. La universitat està en contacte amb ells i els fa els càlculs a cada un

LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA
El sistema universitari català està integrat per:
7 universitats públiques:
. Universitat de Barcelona (UB)
. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
. Univesitat Politècnica de Catalunya (UPC)
. Universitat Pompeu Fabra (UPF)
. Universitat de Lleida (UdL)
. Universitat de Girona (UdG)
. Universitat Rovira i Virgili (URV)
. UNED
1 universitat no presencial:
. Universitat oberta de Catalunya (UOC)
4 universitats privades:
. Universitat Ramon Llull (URL)
. Universitat de Vic (Uvic)
. Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
. Universitat Abat Oliva CEU (UAO)

DESPRÉS DEL BATXILLERAT
CICLES FORMATIUS DE GRAU
SUPERIOR
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/

1. Duren 2 anys i inclouen més de 900 hores de
pràctiques.
2. Les famílies coincideixen amb les de Cicles de
Grau Mitjà però hi ha opcions distintes dins de
cada família.

DESPRÉS DEL BATXILLERAT
PROVA ESPECÍFICA D’ACCÈS A
GRAUS D’ART DRAMÀTIC
DISSENY, DANSA i MÚSICA
http://www.xtec.cat/web/curriculum/
curriculum/ensenyamentssuperiors

CENTRES D’ENSENYAMENT
D’ESTUDIS SUPERIORS D’ART
DRAMÀTIC, DISSENY, DANSA i
MÚSICA
http://www.xtec.cat/web/curriculum/
curriculum/ensenyamentssuperiors/
centres

OPCIONS en comptes del Batxillerat
PROVA D’ACCÈS A CICLES DE
GRAU SUPERIOR

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/cursospreparaciocicles/cu
rspreparaciopartcomuna/

1. S’han de tenir 19 anys.
2. S’ha de preparar un «curs-pont» en algun dels centres
que l’imparteixen.
3. La prova te dues parts: la general i l’específica.
4. La general inclou: català, castellà, anglès i
matemàtiques o història
5. L’específica inclou: les matèries de la modalitat del Cicle
Formatius de Grau Superior que prèviament l’alumne ha
decidit que estudirarà.
6. La matrícula és al març i la prova és al maig.

OPCIONS en comptes del Batxillerat
PROVA D’ACCÈS A CICLES DE
GRAU SUPERIOR D’ARTS
PLÀSTIQUES i DISSENY
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/
proves_acces/prova_acces_gs_arts_plastiques_disseny/

1. S’han de tenir 19 anys.
2. S’ha de preparar un «curs-pont» en algun dels
centres que l’imparteixen.
3. La prova te dues parts: la general i l’específica.
4. La general inclou: català, castellà, anglès i
matemàtiques.
5. L’específica inclou: dibuix artístic, dibuix tècnic,
cultura audiovisual,
voum.
6. La matrícula és al març i la prova és al maig.

OPCIONS en comptes de BATXILLERAT
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/cicles/grau_mitja/

Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Imatge personal
Agrària
Indústries alimentàries
Arts gràfiques
Indústries extractives
Comerç i màrqueting
Informàtica i comunicacions
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica Instal•lació i manteniment
Maritimo-pesquera
Energia i aigua
Química
Fabricació mecànica
Sanitat
Fusta, moble i suro
Seguretat i medi ambient
Hoteleria i turisme
Serveis socioculturals
Imatge i so
i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment
de vehicles

IOC

OPCIONS de BATXILLERAT
http://ioc.xtec.cat/educacio/

1. És l’Institut Obert de Catalunya.
2. S’enstudia online. S’examinen presencial en convocatòries
concretes.
3. Es pot matricular qualsevol alumne que no pugui o no vulgui
cursar un batxillerat presencial.
4. No hi ha límit de cursos per aprovar les matèries suspeses.
5. Els professors són llicenciats i funcionaris per oposició igual
que els dels instituts d’ensenyament presencial.
6. El títol que obtenen és exactament el mateix que el que
s’aconsegueix si s’aprova el batxillerat a l’institut presencial.

7. Les sortides d’estudis superiors són també les mateixes que les
que pugui tenir un alumne amb el títol d’un batxillerat presencial.

