Accés universitat

Nova selectivitat
Estructura

Dues fases

Fase general
Fase específica

Qualificació

Independent en les dues fases

Convocatòries Sense límit per aprovar

Durada

Hora i mitja per a cada exercici

Nova selectivitat
Fase General
Caldrà aprovar aquesta fase per accedir als estudis universitaris.
Consta de cinc exercicis:
matèries comunes de 2n de batxillerat + matèria de modalitat que tria l’examinand.

Té validesa indefinida.
Superació PAU
Qualificació fase general ≥ 4
60% nota de batxillerat + 40% de les PAU ≥ 5

Nova selectivitat
Fase Específica
Caràcter voluntari.
Permet millorar la nota obtinguda a la fase general.
Màxim 3 assignatures de modalitat diferents a l’escollida a la fase general.
(perquè sumi la nota han de ser matèries vinculades a la branca de coneixement on s’inscriu
el grau)

Cada matèria es valora del 0 al 10. Es considera superada quan s’obté, com
a mínim, un 5.
Té una validesa per als dos cursos acadèmics següents.
Cada Universitat marca una ponderació de les
assignatures de modalitat per l’accés a cadascun
dels graus.

Nota d’Admissió - batxillerat
El nou model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de la PAU i el procediment
d’admissió (d’admissió a un estudi de grau concret, d’una determinada universitat).
En aquells casos en que l'oferta de places universitàries sigui inferior a la demanda serà
necessari ordenar els estudiants segons la seva nota d'admissió.
Nota d’Admissió: d’un mínim de 5 a un màxim de 14.
Nota d’admissió = NMB * 0,6 + QFG * 0,4 + M1 * a + M2 * b
NMB = Nota mitjana de Batxillerat
QFG = Qualificació Fase General
M1, M2 = dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica sempre
i quan estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de Grau.
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica
El paràmetre de ponderació del curs 2010-2011 serà per defecte 0,1.

Nota d’Admissió - CFGS
S’estableix un accés preferent mitjançant l’adscripció de cadascun dels títols
de CFGS a les branques de coneixement dels Graus.
Nota d’admissió = NMCF + M1 * a + M2 * b
NMCF = Nota mitjana del Cicle Formatiu
M1, M2 = dues millors qualificacions de les matèries que composen els CFGS (excepte
Formació i orientació laboral, Formació a centres de treball i Empresa i cultura emprenedora)
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica
El paràmetre de ponderació és per defecte 0,1, però les universitats poden apujar-lo
fins 0,2 en aquelles matèries que considerin més idònies per seguir amb èxit el Grau
concret.
S’incorporaran les notes de les matèries a la nota d’admissió sempre que s’hagi
establert aquest CFGS com d’accés preferent a la branca de coneixement del grau al
qual es vol accedir.

