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INFORMACIÓ PROVA D’AVALUACIÓ DEL BATXILLERAT PER A L’ACCÉS A LA 

UNIVERSITAT 2017 

 

 

Informació referent a canvi d’horari de les proves i creació d’un nou tribunal 

específic per a alumnes amb TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge. 

Barcelona, 22 de febrer de 2017 

 

 

1.- Canvi d’horari de les proves. ATENCIÓ!!  

 

NOU HORARI DELS EXÀMENS DE PAU!! 

 

L’article 6.3 de l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre estableix que ha d’haver 

un descans de 30 minuts entre exàmens. Aquest període no es pot computar per 

ampliar el temps de realització per als alumnes amb necessitats específiques.  

 

Per aquest motiu canvia l’horari de la prova  per als alumnes que s’examinin en els 

tribunals ordinari. 

 

L’horari de la prova 2017 serà: 

Horari 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

13 de juny 14 de juny 15 de juny 

5 de setembre 6 de setembre 7 de setembre 

8.30 - 9.00 
Comprovació dades 

alumnes 
    

9.00 - 10.30 
Llengua castellana i 
literatura 

Història Física 

Història de la filosofia Geografia 

10.30 - 11.00 Descans 

11.00 - 12.30 
Llengua catalana i 
literatura 

Llengua estrangera 

Dibuix artístic 

Llatí 

Matemàtiques 

12.30 - 14.00 Descans 

14.00 - 15.30 

Anàlisi musical Ciències de la terra i MA Biologia 

Economia de l'empresa Disseny Cultura audiovisual 

Química Matemàtiques aplic. CCSS Grec 

15.30 - 16.00 Descans 

16.00 - 17.30 

Dibuix tècnic Electrotècnia Literatura catalana 

Literatura castellana 
Història de l'art/ Història i 
fonaments de les Arts 

Tecnologia industrial 
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2.- NOU TRIBUNAL TDA/TDAH I ALTRES TRASTORNS D’APRENENTATGE 

 

S’estableix un tribunal exclusiu per als alumnes amb TDA/TDAH i altres trastorn 

d’aprenentatge, en els següents ubicacions: Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i 

Tarragona. 

 

Fins al curs 2015-2016, els alumnes amb TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge, 

podien fer els exàmens als tribunals ordinaris juntament amb els seus companys del 

centre amb 30 minuts més. A partir d’ara (curs 2016-2017), amb la voluntat de donar 

atenció específica a aquest alumnat, es crea el tribunal per alumnes amb trastorns 

d’aprenentatge.  

 

Aquest tribunal tindrà lloc els mateixos dies que el tribunal ordinari, però serà exclusiu 

per a aquest alumnat. Els alumnes d’aquest tribunal gaudiran de 30 minuts més per a 

cada examen. 

 

Els requisits per examinar-se en aquest tribunal són els habituals. El centre de 

batxillerat ha de presentar la sol·licitud amb la documentació acreditativa establerta de 

cada any (PI de 1r i 2n de batxillerat). 

 

El termini de presentació de documentació és fins al 20 de març. Si algun centre ha 

presentat la sol·licitud i vol fer alguna modificació, ha de fer un escrit argumentatiu i 

enviar-ho a l’Oficina d’Accés a la Universitat, al correu electrònic 

coordinaciopau.sur@gencat.cat 

 

 

 

 

3.-  Tribunal ordinari específic  (TOE) – Dislèxia 

 

Aquest tribunal es manté com fins ara, s’hi poden examinar els alumnes amb dislèxia, 

els quals tindran 30 minuts més i criteris específics de correcció en les matèries de 

Llengua.  

 

Les dates d’aquest tribunal són les mateixes que el tribunal ordinari. 

 

Com a novetat, hi ha una nova seu de tribunal a Bellaterra, a més de Barcelona, 

Girona, Lleida i Tarragona.  

 

També es modifica l’horari de les proves. Serà diferent al del tribunal ordinari atès que 

serà un horari adaptat als alumnes. El detall s’exposa a l’apartat 5. 
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4.- Tribunal especial i d’incidències (TEI) 

 

El tribunal especial i d’incidències es farà els dies 20, 21  i 22 de juny de 2017 només 

a Barcelona.  

 

En aquest tribunal poden examinar-se els alumnes amb un grau de discapacitat igual o 

superior al 33% amb el certificat de discapacitat acreditat per l’ICASS o l’òrgan 

competent. 

Per examinar-se en aquest tribunal els centres han de fer arribar a l’oficina una 

sol·licitud abans del 20 de març indicant nom del centre, el nom i cognoms de 

l’alumne, el seu DNI amb lletra i quines atencions especials els són necessàries per 

poder realitzar les proves. 

  

L’horari dels exàmens és el descrit a l’apartat 5. 

 

 

5.- NOU HORARI TRIBUNALS AMB ALUMNES AMB NECESSITATS 

ESPECÍFIQUES: 

- Tribunal ordinari específic – Dislèxia  

- Tribunal ordinari específic - TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge 

- Tribunal especial i d’incidències 

 

L’horari d’aquests tribunals és: 

Horari  

Dia 1  Dia 2  Dia 3  

TOE Dislèxia   
TOE TDA/TDAH 

13 de juny  

TOE Dislèxia   
TOE TDA/TDAH 

14 de juny 

TOE Dislèxia   
TOE TDA/TDAH 

15 de juny 

5 de setembre 6 de setembre 7 de setembre 

 
TEI 

20 de juny 
TEI 

21 de juny 
TEI 

22 de juny 

8.00 - 8.30 
Comprovació dades 

alumnes 
    

8.30 - 10.30 
Llengua castellana i 
literatura 

Història Física 

Història de la filosofia Geografia 

10.30 - 11.00 Descans 

11.00 - 13.00 
Llengua catalana i 
literatura 

Llengua estrangera 

Dibuix artístic 

Llatí 

Matemàtiques 

13.00 - 14.00 Descans 

14.00 - 16.00 

Anàlisi musical Ciències de la terra i MA Biologia 

Economia de l'empresa Disseny Cultura audiovisual 

Química Matemàtiques aplic. CCSS Grec 

16.00 - 16.30 Descans 

16.30 - 18.30 

Dibuix tècnic Electrotècnia Literatura catalana 

Literatura castellana 
Història de l'art/ Història i 
fonaments de les Arts 

Tecnologia industrial 

 


