
EL BATXILLERAT I LES
 NOVES PROVES D’ACCÉS

 A LA UNIVERSITAT



Normativa que regula l’accés als 
ensenyaments universitaris de grau:

• R.D. 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 
del 24 )

• Correcció d’errades (BOE del 28 de març 
de 2009)

• Ordre de la Consellera (pendent de 
publicació)



Procediment d’accés pels que tenen títol de 
batxiller o equivalent

La prova s’ha de realitzar en la universitat a la qual estigui 
adscrit el centre on l’alumne ha obtengut el títol de 
batxiller.

La prova s’estructura en dues fases: 
• Fase general

• Fase específica (voluntària)



Fase general
• Consta de 5 exercicis:

1. Llengua castellana
2. Història d’Espanya o Història de la filosofia
3. Llengua estrangera
4. Una matèria de modalitat de 2n.
5. Llengua catalana

• Durada màxima de cada exercici 90 minuts.
• Es realitzaran en qualsevol de les llengües oficials.
• La qualificació de cada exercici serà de 0 a 10 punts 

amb dues xifres decimals.



Superació de la prova d’accés

QF = 0.6*NMB+0.4*QFG si QFG ≥ 4

QFG (qualificació de la fase general)= Mitjana dels cinc 
exercicis.

NMB (nota mitjana del batxillerat)
Un alumne supera la prova si QF ≥ 5



Fase específica
• És voluntària. L’hauran de realitzar aquells que vulguin 

accedir a ensenyaments en què el nombre de sol·licituds 
sigui superior al de places ofertes.

• Cada estudiant es podrà examinar de qualsevol de les 
matèries de modalitat de segon, diferent de la matèria 
escollida a la fase general.

• Cada matèria es qualifica de 0 a 10 punts amb dues 
xifres decimals.

• La matèria se supera si la nota és igual o superior a 5.



Nota d’admissió
(quan els ensenyaments tinguin un procediment de 

concurrència competitiva)
NA= QF+a*M1+b*M2

QF=Nota final de la fase general
M1,M2=Les dues millors qualificacions de les matèries 

superades en la fase específica en el cas que aquestes 
matèries estiguin adscrites a la branca de coneixement 
del títol al qual es vol ser admès.

a,b= 0.1(Les universitats poden augmentar aquests 
paràmetres fins a 0.2 en aquelles matèries que 
considerin més idònies) 



Convocatòries
• Dues convocatòries anuals.
• No s’estableix límit de convocatòries.
• L’alumnat es podrà presentar per millorar la qualificació 

de la fase general o de qualsevol de les matèries de la 
fase específica. Es tendrà en consideració la qualificació 
màxima.

• La superació de la fase general té validesa indefinida.
• La qualificació de les matèries de la fase específica 

tendrà validesa durant els dos cursos acadèmics 
següents a la seva superació. 



M oda lita ts  del 
batxillerat
•Arts
•Ciències i tecnologia
•Humanitats i ciències 
socials

B ranques  de 
c oneixement
•Arts i humanitats
•Ciències
•Ciències de la salut
•Ciències socials i 
jurídiques
•Enginyeria i 
arquitectura



Matèries  de 
modalitat
del batxillerat a les  
PAU 

Branca de 
coneixement

Matèries  bàs iques  
per branques  de 
coneixement

Ensenyaments  de 
Grau
(proposta Illes  
Balears)

-Anàlisi musical II
-Arts escèniques
-Dibuix artístic II
-Dibuix tècnic II
-Disseny 
-Geografia
-Grec II
-Hª  música i  dansa
-Hª de l’Art
-Llatí II
-Literatura universal
-T. d’expressió g-p

Arts i 
humanitats

-Antropologia
-Art
-Ètica
-Expressió artística
-Filosofia
-Geografia
-Història
-Idioma modern
-Llengua
-Llengua clàssica
-Lingüística
-Literatura
-Sociologia

-Estudis Anglesos
-Llengua i literatura 

Catalanes
-Llengua i literatura 

Espanyoles
-Filosofia
-Història
-Història de l’Art
 



Matèries  de 
modalitat del 
batxillerat a les  
PAU 

Branca de 
coneixement

Matèries  
bàs iques  per 
branques  de 
coneixement

Ensenyaments  de 
Grau
(proposta Illes  
Balears )

-Economia de 
l’empresa

-Geografia
-Llatí II
-Literatura universal
-Mat. Aplicades II

Ciències 
socials i 
jurídiques 

-Antropologia
-Ciència política
-Comunicació
-Dret
-Economia
-Educació
-Empresa
-Estadística
-Geografia
-Història
-Psicologia
-Sociologia 

-Ad. d’Empreses
-C. Audiovisual
-Dret
-Economia
-Empresa
-Educació Infantil
-Educació Primària
-Educació Social
-Geografia 
-Pedagogia
-Periodisme
-Treball social
-Turisme 



Matèries  de 
modalitat del 
batxillerat a les  
PAU 

Branca de 
coneixement

Matèries  bàs iques  
per branques  de 
coneixement

Ensenyaments  de Grau
(proposta Illes  Balears )

-Biologia
-CTMA
-Física
-Matemàtiques II
-Química 

Ciències  

-Biologia
-Física
-Geologia
-Matemàtiques
-Química

-Biologia
-Bioquímica
-Física
-Química



Matèries  de 
modalitat
del batxillerat a 
les  PAU 

Branques  de 
coneixement

Matèries  bàs iques  
per branques  de 
coneixement

Ensenyaments  de 
Grau
(proposta Illes  
Balears )

-Biologia
-CTMA
-Física
-Matemàtiques II
-Química

Ciències de 
la salut 

-Anatomia animal
-Anatomia humana
-Biologia
-Bioquímica
-Estadística
-Física
-Fisiologia
-Psicologia

-Fisioteràpia
-Infermeria
-Psicologia



Matèries  de 
modalitat
del batxillerat a 
les  PAU 

Branca de 
coneixement

Matèries  bàs iques  
per branques  de 
coneixement

Ensenyaments  de 
Grau
(proposta Illes  
Balears )

-CTMA
-Dibuix tècnic II
-Electrotècnia
-Física
-Matemàtiques II
-Química
-Tecnologia 

industrial II

Enginyeria i 
arquitectura 

-Empresa
-Expressió gràfica
-Física
-Informàtica
-Matemàtiques
-Química 

-Enginyeria 
d’Edificació

-Matemàtiques 



Procediment d’accés per als que tenen títol de tècnic 
superior

• Poden accedir sense prova.
• Quan els ensenyaments tinguin un procediment de 

concurrència competitiva hi haurà una nota d’admissió:
NA=NMC+a*M1+b*M2

NMC:Nota mitjana del cicle formatiu
M1,M2:Les dues millors qualificacions dels mòduls del cicle
a,b: = 0.1(Les universitats poden augmentar aquests paràmetres 

fins a 0.2 en aquells mòduls que considerin més idonis).
 
• L’annex II del R.D.1892/2008 adscriu les famílies 

professionals a les branques de coneixement.
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