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LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 
 
ABANS DE LES PAU 
 
1. A la prematrícula de febrer hauré de triar les matèries de modalitat de les quals 
que em vull examinar a la fase general i a la fase específica? 
No, només has d’especificar de quines matèries de modalitat et vols examinar. Quan hagis de 
fer la matricula definitiva especificaràs quines matèries corresponen a la fase general. 
 
2. Com puc saber quines matèries hauria de cursar al batxillerat?. 
L’elecció de l’estudiant és molt important tant a l’hora de triar el batxillerat, com les matèries 
cursades. A l’hora d’examinar-se també és important la tria de l’examen a la fase específica o 
general. Es tracta d’una decisió personal, dels teus punts forts i la nota d’admissió i la 
ponderació de cada estudi i universitat. Cal que consultis als professors del teu centre quines 
són les matèries més adients per tal de tenir una bona formació de cara al títol que vols 
cursar. 
 
3. Tinc una bona mitjana d’expedient de Batxillerat. Cal que m’examini de la fase 
específica de les PAU? 
En el cas de que la titulació universitària on vulguis accedir tingui més demanda que oferta, 
s’aplicarà la nota de tall. Aleshores, seria recomanable examinar-se de la fase específica, per 
tal d’obtenir la qualificació d’accés més elevada possible. 
 
4. Com sé de quines matèries de modalitat puc examinar-me a la fase específica? 
Hauràs de consultar la taula de ponderacions, on trobaràs les matèries de modalitat, 
classificades per branques, titulacions i universitats: 
http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_10809166_1.pdf 
 
5. Puc examinar-me a la convocatòria de les PAU de 2010 d'una matèria cursada a 
primer curs de batxillerat o fins i tot no cursada? 
El nou model d’accés és més obert i més flexible. Cada estudiant defineix la seva pròpia opció 
d'examen, tenint en compte les matèries de batxillerat que pertanyen a les proves d’accés a la 
universitat, i pot examinar-se de matèries no cursades sempre i quan siguin vinculades a les 
proves. 
 
6. Si he fet un batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia, puc examinar-me 
a les PAU de matèries adscrites a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats? 
Sí, cada estudiant tria les matèries de les quals es vol examinar, en funció del títol de grau al 
qual vol accedir. 
 
7. Puc accedir a Psicologia si he fet el batxillerat de Ciències Socials? 
Psicologia està adscrita a la branca de Ciències de la Salut, però no existeix una restricció 
d’accés per branques de batxillerat.  
 
8. Què s'ha de fer per matricular-se a les PAU i saber els resultats?  
A través del teu centre es fan tots els tràmits de prematrícula, matrícula, recollida de notes, 
etc. Els estudiants que fan matrícula lliure trobaran al web http://www.gencat.cat/universitats 
i a l’Oficina de Coordinació les instruccions per fer la matrícula al febrer o al juliol: 
http://accesnet.gencat.cat 
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LES PAU 
 
Informació general a: 
http://www.gencat.cat/universitats 
 
1. Els resultats de les PAU caduquen?  
La fase general de les PAU té validesa indefinida, però la fase específica té validesa per als dos 
cursos acadèmics següents. 
 
2. Es pot usar el català i el castellà?  
Cal usar el català a les proves de Llengua Catalana i Literatura, i Literatura Catalana, i el 
castellà a les proves de Llengua Castellana i Literatura, i Literatura Castellana. L'idioma 
estranger s’ha d’utilitzar a les proves de llengües estrangeres. En totes les altres matèries, 
l'estudiant tria la llengua (català o castellà) en què vol fer l'examen. 
 
3. Quantes vegades em puc presentar a les PAU?  
Disposes d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar la prova, tant de la fase general 
com de la fase específica. Un cop aprovades, es poden repetir tants cops com es desitgi per tal 
d'intentar superar la nota. Sempre es tindrà en compte la nota més alta, de manera que mai 
un nou intent pot perjudicar. 
 
4. Hi ha un límit d’exàmens als quals em puc presentar? 
El decret no preveu un límit de proves a les que es pot presentar l’alumne. 
A Catalunya s’ha establert el nombre màxim d’assignatures de les que et pots examinar en la 
fase específica en 3, així cada alumne haurà de fer com a mínim 5 exàmens i en podrà fer com 
a màxim 8. S’han dividit les PAU en tres dies, en horari de matí i de tarda, i ja s’han publicat 
els horaris de les proves. Consulta el calendari per planificar el temps. 
 
5. Vaig fer les PAU fa tres anys. Puc examinar-me aquest any de la fase específica 
de les PAU? 
Sí. La qualificació de les PAU que vas obtenir fa uns anys et serà reconeguda com si fos la fase 
general de les PAU, i podràs examinar-te de la fase específica, si així ho desitges. 
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Superar les PAU  
 
1. Quants estudiants aproven les PAU?  
La majoria d'estudiants les superen (90’58% a les PAU de juny de 2008). Convé, però, no 
limitar-se a l'aprovat i treure la millor nota possible, ja que aquesta nota influeix a l'hora 
d’obtenir plaça als estudis universitaris desitjats. Enguany tens la possibilitat d’examinar-te de 
la fase específica de les PAU per tal de millorar la nota obtinguda a la fase general. Les 
matèries de les que et pots examinar voluntàriament han de ser de la branca de coneixement 
dels estudis als quals sol·licites l’admissió. 
Fins l’any 2009, els estudiants que van fer les PAU podien tenir una puntuació de 0-10 i ara 
pots obtenir de 0 a 14 punts.  
 
2. Si no aprovo alguna de les matèries de la fase específica, em baixa la nota global 
de les PAU? 
No baixa la nota d’accés. Les assignatures de les que t’has d’examinar a la fase específica de 
les PAU només serveixen per pujar nota. Si no aproves alguna d’aquestes assignatures, no es 
tindrà en compte a l’hora de calcular la nota d’accés de les PAU.  
 
3. Cal aprovar tots els exàmens de la fase general per poder aprovar les PAU?  
No. Cada examen és puntuat entre 0 i 10 i la nota de la fase general de les PAU és la mitjana 
aritmètica de les notes dels exàmens, per tant, una nota pot ser compensada per una altra 
nota. A més, aquesta nota es pondera amb la nota mitjana del batxillerat, sempre i quan sigui 
més gran o igual a 4, en la proporció 40% la nota de la fase general i 60% la nota mitjana del 
batxillerat. 
4. Es poden suspendre les PAU i accedir a la universitat?  
Sí. Amb una nota de la fase general de les PAU superior o igual a quatre, que val un 40%, es 
pot fer la mitjana ponderada amb la nota de batxillerat, que val un 60%. Si el resultat és igual 
o major que cinc, s’aproven les PAU. 
 
5. Com sabré si he superat les PAU? 
 
A= 0,60·(nota de batxillerat) + 0,40·(nota de la fase general de les PAU) 
 
Hauràs superat les PAU si el càlcul resultant de la fórmula anterior (A) és més gran o igual a 5, 
tenint en compte que només es fa el càlcul si la nota de la fase general de les PAU es igual o 
superior a 4. 
 
6. Com es calcula la nota de la fase específica de les PAU? 
Hauràs de triar les matèries de les quals et vols examinar a la fase específica, en funció del 
títol de grau al qual vulguis accedir. Al llistat de ponderacions podràs trobar els paràmetres 
pels quals es multiplicarà la qualificació de cadascuna de les assignatures examinades en 
aquesta fase. Aquestes ponderacions són diferents segons les titulacions i també segons les 
universitats. Per tant, obtindràs una nota d’admissió diferent per cada títol de Grau i 
Universitat on sol·licitis ser admès. 
 
Fórmula per calcular la nota de la fase específica de les PAU: B 
 
B= M1·a + M2·b 
M1, M2 = dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica 
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 – 0,2) 
 
7. Com es calcula la meva nota d’accés a la universitat? 



 4 
 

Fórmula per calcular la nota d’accés a un títol de Grau, tenint en compte que obtindràs una 
nota d’admissió diferent per cada títol de Grau i Universitat on sol·licitis ser admès: C 
 
C= 0,60·(nota de Batxillerat) + 0,40·(nota de la fase general de les PAU) + M1·a + 
M2·b 
M1, M2 = dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica 
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 – 0,2) 
 
Els exàmens 
 
1. On cal anar a fer els exàmens?  
A través dels centres de secundària s'informa de tots els detalls sobre les proves (llocs, aula, 
horari,...). Els estudiants que fan matrícula lliure poden demanar la seva aula a l’Àrea d’Afers 
Acadèmics de la UAB (a.afers.academics@uab.es).  
 
2. Què puc fer si em coincideix horari d’exàmens a la selectivitat? 
Adreça’t a l’oficina d’organització de les PAU que et comunicarà una nova data per fer un dels 
dos exàmens i t’orientarà en el procediment que has de seguir. 
 
3. És obligatori presentar-se a totes les proves matriculades a les PAU? 
És obligatori presentar-se a totes les matèries matriculades en la fase general. No és obligatori 
presentar-se a les matèries matriculades en la fase específica. 
 
4. Puc examinar-me a la convocatòria de les PAU de 2010 d'una matèria cursada a 
primer curs de batxillerat o fins i tot no cursada? 
El nou model d’accés és més obert i més flexible. Cada estudiant defineix la seva pròpia opció 
d'examen, tenint en compte les matèries de batxillerat que pertanyen a les proves d’accés a la 
universitat, i pot examinar-se de matèries no cursades sempre i quan siguin vinculades a les 
proves. 
 
5. Si he fet un batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia, puc examinar-me 
a les PAU de matèries adscrites a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats? 
Sí, cada estudiant tria les matèries de les quals es vol examinar, en funció del títol de grau al 
qual vol accedir. 
 
La ponderació 
 
1. Totes les matèries de modalitat puntuen igual? 
No. El paràmetre de ponderació d’una matèria adscrita a la mateixa branca de coneixement 
que el títol de grau és 0,1, però les universitats poden apujar-lo fins a 0,2 en aquelles matèries 
que considerin més idònies per seguir amb èxit el Grau concret.  
 
2. Una mateixa matèria de modalitat puntua més com a opcional a la fase general o 
com a optativa a la fase específica? 
La nota M, sobre 10 punts, d’una matèria de modalitat en la fase general es multiplica primer 
per 0,2 en fer la mitjana aritmètica amb les altres matèries de la fase general i després per 0,4 
en ponderar-la amb la nota mitjana del batxillerat. Així la contribució de la nota M en la nota 
final és 0,08. En la fase específica, la nota M es multiplicarà per 0,1 o 0,2 segons el paràmetre 
de ponderació. Aleshores la contribució de M serà 0,1 o bé 0,2. 
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3. Si m’examino de tres matèries a la fase específica de les PAU, es tindran en 
compte totes tres?  
Per calcular la nota global de les PAU es tindran en compte només les dues millors notes de la 
fase específica. 
 
4. Es valoren les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase 
específica abans o després de la ponderació?  
Es valoren després de la ponderació. 
 
5. Com seran les ponderacions de les PAU al 2011? Es mantenen les mateixes? 
Sí. Les ponderacions actuals s’aplicaran a les PAU del 2010 i del 2011. 
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ACCÉS ALS ESTUDIS  
 
1. Si he fet COU (o batxillerat LOGSE), puc accedir als estudis universitaris sense la 
selectivitat? 
Amb la nova normativa d’accés a la Universitat és obligatori fer la selectivitat per accedir als 
estudis universitaris. Pots accedir també a través dels CFGS. 
 
2. A quins estudis universitaris puc accedir si tinc un FP2 o un CFGS? 
 Podràs accedir a estudis universitaris de Grau sense fer cap prova d’accés. Ara bé, tindran 
preferència d’accés els alumnes que hagin cursat un cicle formatiu adscrit a la branca de 
coneixement dels estudis que es volen cursar. 
Pots consultar el document “Correspondències entre els CFGS/FP II i els estudis universitaris" 
a http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_42215262_1.pdf 
 
3. Hi ha convalidació de crèdits de CFGS en algunes titulacions universitàries? 
Sí, molts títols de Grau reconeixen crèdits de CFGS.  
 
4. Si he fet un CFGS, com es calcula la meva nota d’admissió?  
La nota d'admissió a la universitat serà la mitjana de l'expedient del cicle formatiu, més les 
dues millors qualificacions dels mòduls professionals que integren el cicle, sempre que aquest 
cicle estigui adscrit a la branca de coneixement dels estudis universitaris triats  
 
5. Si no tinc acabats ni COU/batxillerat ni FP/CFGS, què puc fer per accedir als 
estudis universitaris? 
Si ja tens 25 anys o els compleixes abans de l’1 d’octubre d’enguany, pots presentar-te a la 
prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys: 
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/25a/index.html 
La nova normativa d’accés a la universitat, que s’implanta aquest any 2010, obre les 
possibilitats també a l’accés a la universitat a persones majors de 45 anys, així com a persones 
majors de 40 anys que puguin acreditar experiència laboral i professional respecte d’uns 
ensenyaments universitaris concrets. 
 
6. Si no m’arriba la nota per accedir als estudis que vull cursar, què puc fer? 
Cal millorar-la o buscar altres vies d’accés alternatives. Tens diverses opcions, algunes de les 
quals són compatibles entre elles: 

 Repetir la selectivitat/prova de majors de 25 anys/prova de majors de 45 anys per 
pujar nota. En el cas de les PAU, es pot repetir la fase general, la fase específica o 
totes dues. 

 Començar uns altres estudis de la mateixa branca de coneixement i demanar el canvi 
d’estudis i/o universitat. En el cas que el centre et reconegui un mínim de 30 crèdits, 
podràs sol·licitar-hi plaça directament. (no és automàtic que et donin plaça, depèn de 
les vacants). 
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PREINSCRIPCIÓ 
 
1. És possible presentar més d’una preinscripció a Catalunya? 
Per accedir a les universitats públiques catalanes només és vàlida una preinscripció per 
convocatòria, és compatible amb altres preinscripcions a universitats privades o d'altres 
comunitats autònomes. 
 
2. Cal indicar el nombre de carreres per ordre de preferència? 
Les places s'assignen segons les preferències de l’estudiant i la nota. Per això és molt 
important omplir les caselles de les titulacions a les quals es vol accedir per l'ordre exacte de 
preferència, ja que sempre s’intenta poder satisfer la voluntat de l’estudiant.  
 
3. És possible canviar de preferències d’estudi? 
Sí, dins del termini establert de preinscripció i modificacions es pot entrar a la sol·licitud de 
preinscripció i canviar l’ordre de les carreres sol·licitades tantes vegades com es vulgui.  
 
4. Què vol dir renunciar a la reassignació? 
Quan a un estudiant li ha estat assignada a una plaça que no era la seva primera preferència, 
però ja està d’acord amb l’assignació, si vol, pot renunciar a la seva primera preferència i 
transformar la que li han donat en primera. Això implica que renuncia a estar en llista d’espera 
a les preferències anteriors a l’assignada. La renúncia es fa per internet al mateix web de 
preinscripció en el termini establert per a això. L’únic avantatge que representa fer la renúncia 
és que l’estudiant es podrà matricular al juliol en lloc d’haver d’esperar al setembre.  
 
5. Si sóc estudiant d’una altra comunitat, quin percentatge de places tinc reservat? 
M’haig d’empadronar per preinscriure’m a Catalunya? 
Fa temps que ja s’aplica el que s’anomena DISTRICTE ÚNIC, pel qual tots els estudiants de 
totes les comunitats autònomes tenen les mateixes possibilitats. Cal tenir en compte, però, 
que els estudiants que vénen d’altres comunitats hauran de demanar un trasllat d’expedient 
de les PAU. 
 
6. Es guarden places per al setembre? 
No. A la convocatòria de setembre només s’ofereixen les places que han quedat vacants en la 
convocatòria de juny.  
 
7. Si a la convocatòria de juny no se m’ha adjudicat la titulació que volia, puc 
tornar-ho a provar a la de setembre?  
Si no has entrat a la convocatòria de juny, vol dir que s’han omplert totes les places, de 
manera que aquella titulació ja no s’oferirà a la convocatòria de setembre.  
 
8. Què he de fer quan sé que m’han assignat una plaça? 
Consultar la secretaria del centre corresponent per saber quin dia i hora de matrícula t’han 
assignat i per precisar quina documentació cal portar. Pots trobar aquesta informació sempre 
actualitzada a través dels web de les universitats. A la UAB és: 
http://www.uab.es/matricula 
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MATRÍCULA 
1. Què cal portar per formalitzar la matrícula? 
Cal portar: 
 Formulari de prematrícula que es facilita al centre degudament omplert 
 Original i fotocòpia del DNI/Passaport 
 Targeta de les PAU o certificat de notes o resguard de títols dels estudis que donen accés 

a la universitat 
 dues fotografies carnet en color 
 dades bancàries 
 documentació de gratuïtat o descompte, si s’escau 

 
2. Si vull anul·lar la matrícula, em tornen els diners? Perdo la plaça?  
La devolució de l'import de matrícula només procedirà si l'anul·lació o modificació s'ha fet per 
causes imputables a la UAB. No obstant això, l'alumnat de nou accés per preinscripció que 
anul·la matrícula perquè des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat se li ha 
adjudicat una altra plaça, tindrà dret a la devolució, llevat de la de l'import de la documentació 
que hagi adquirit. 
 
3. Si em toca matricular-me de la segona preferència però encara estic pendent de 
reassignació per la primera preferència, què haig de fer? 
T’has de matricular en el dia i hora que t’han donat si no vols perdre la plaça que t’han 
assignat. En el cas que, un cop ja matriculat, dins del mateix procés de preinscripció et 
reassignin a una preferència anterior, t’hauran de facilitar l’anul·lació de la matrícula i la 
devolució dels diners per a que facis la matrícula per la nova plaça assignada. Aquesta 
garantia de retornar els diners, no existeix, quan el que es vol és matricular-se a una 
Universitat Privada. 
 
4. Si he demanat una beca, haig de pagar la matrícula? 
Si quan fas la matrícula portes el resguard de la beca del Ministeri d’Educació, et podràs 
matricular com a becari condicional i només pagaràs les taxes administratives i la resta de 
pagament quedarà pendent de resolució de beca. Sempre hauràs de donar les teves dades 
bancàries.  
Si primer pagues la matrícula i després presentes la sol·licitud de beca, en cas de resolució 
positiva et serà retornat d’ofici l’import al compte bancari que has informat, sense haver de fer 
cap sol·licitud. 
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MAJORS DE 25 ANYS 
 
1. Es pot presentar a les proves un candidat amb el COU aprovat? 
No, els candidats amb el COU aprovat no poden presentar-se a les proves, ja que el COU és 
equivalent al títol de batxillerat LOGSE. 

2. Quan es realitzen les proves?  
Enguany tindran lloc el 8 de maig la prova comuna i el 15 de maig la prova específica. 

3. Com es fa la matrícula per efectuar aquestes proves?  
Del 24 de febrer al 8 de març de 2010 per a totes les universitats catalanes. Els alumnes que 
vulguin realitzar les proves d'accés per als més grans de 25 anys a qualsevol de les set 
universitats públiques o a la Universitat de Vic, formalitzaran la matrícula de les proves a 
través d'Internet, a l'adreça http://accesnet.gencat.net 
 
4. Si he fet la prova de majors de 25 anys en convocatòries anteriors i em vull 
matricular en una altra titulació, haig de repetir la prova?  
No. Es reconeix la prova que tens feta i et dóna dret a fer de nou la preinscripció per les 
titulacions de l’opció corresponent a la prova que vas fer. 
 
5. Si es fan les proves d'accés per a més grans de 25 anys en una universitat de 
fora de Catalunya es pot accedir després a les universitats catalanes? 
No, els candidats que superin les proves en universitats de fora de Catalunya o a la UNED no 
poden accedir a les universitats catalanes mitjançant aquesta prova d'accés. 
 
6. Si es volen cursar uns estudis a la Universitat Autònoma de Barcelona, cal 
formalitzar la matrícula de les proves en aquesta Universitat? 
No és necessari, el candidat pot matricular-se de les proves en qualsevol universitat amb 
independència de la universitat on vulgui cursar posteriorment els estudis universitaris. 
 
7. Quina és la reserva de places per aquest col·lectiu?  
Els estudiants que accedeixin a la Universitat mitjançant les proves d'accés dels més grans de 
25 anys tenen reservades un 2% de les places de cada ensenyament homologat.  
  

 


