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1. COORDINACIÓ MATÈRIES 
 
1.1. RELACIÓ DELS RESPONSABLES DE MATÈRIA I ÀREA 
 

ÀREA/MATÈRIA NOM 

Àrea Arts Ernest Redondo Domínguez UPC 

Cultura audiovisual Virginia Luzón Fernández UAB 

Dibuix artístic Àlex Nogué Font UB 

Disseny Rosa Povedano i Ferré UB 

Àrea Ciències  David Bueno i Torrens UB 

Biologia David Bueno i Torrens UB 

CC Terra i del medi ambient Antoni Calafat Frau UB 

Física Esmeralda Úbeda de la Casa UdG 

Química Jordi Gené Torrabadella UAB 

Àrea Ciències Socials Montserrat Oller Freixa UAB 

Geografia Josep Pintó Fusalba UdG 

Filosofia Josep Macià Fàbrega UB 

Història Joan Ma. Thomás i Andreu URV 

Història de l'art Joan Ramon Triadó Tur UB 

Àrea Llengües Francesca Mestre Roca UB 

Llengua castellana i literatura Lourdes Aguilar Cuevas UAB 

Llengua catalana i literatura Mercè Lorente Casafont UPF 

Literatura castellana Guillermo Serés Guillen UAB 

Literatura catalana Josep Pujol Gómez UAB 

Alemany Marisa Siguan Boehmer UB 

Anglès Cristina Andreu Jimenez URV 

Francès Roser Gauchola Gamarra UAB 

Italià Francisco Amella Vela UB 

Grec Francesca Mestre Roca UB 

Llatí Joan Carbonell Manils UAB 

Àrea Matemàtiques Joan Elías García UB 

Matemàtiques Carles Serrat Piè UPC 

Mat. Aplicades a les CC Socials Joan Miralles de Imperial Llobet UPF 

Àrea de Tecnologia Joan Puig Ortiz UPC 

Dibuix tècnic Joaquim Manel Regot Marimon UPC 

Electrotècnia Samuel Galceran Arellano UPC 

Tecnologia industrial Joan Puig Ortiz UPC 

Economia   

Economia de l’empresa Laura Guitart Tarrés UB 

Música   

Anàlisi Musical Cèsar Calmell Piguillem UAB 
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2. PAU 2015 
 
2.1. CALENDARI I HORARI 
 
La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja. 
 
Les PAU del batxillerat del curs 2014-2015 tindran lloc els dies 9, 10 i 11 de juny de 2015 
(dimarts, dimecres i dijous) i els dies 2, 3 i 4 (dimecres, dijous i divendres) de setembre de 
2015, d'acord amb el calendari i l’horari següent: 
 

9 de juny   /   2 de setembre 

   8.30 – 9.00   Comprovació de les dades de l’estudiant 
   9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura 
 11.00 -12.30  Llengua catalana i literatura 

 13.00 -14.30 
Anàlisi musical 
Economia de l’empresa 
Química 

 14.30 -15.30 DESCANS PER DINAR 

15.30 -17.00 Dibuix tècnic  
Literatura castellana 

  

10 de juny   /   3 de setembre 

   8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia 
10.30 - 12.00 Llengua estrangera 

12.30 – 14.00 
Ciències de la terra i el medi ambient  
Disseny 
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 

14.00 - 15.00  DESCANS PER DINAR 

15.00 - 16.30 Electrotècnia 
Història de l’art 

  

11 de juny   /   4 de setembre 

   8.30 -10.00 Física 
Geografia 

10.30 - 12.00 
Dibuix artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

12.30 – 14.00 
Biologia 
Cultura audiovisual  
Grec 

14.00 - 15.00 DESCANS PER DINAR 

15.00 - 16.30 Literatura catalana 
Tecnologia industrial 
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2.2. MATRÍCULA 
 
La gestió de la matrícula per a les PAU es farà a través del portal https://accesnet.gencat.cat 
 
Els terminis de matrícula són: 
 

Convocatòria ordinària - Juny 

Estudiants amb el títol de batxillerat o equivalent ja finalitzat  
(no estudiants de CFGS) del 4 a l’11 de maig
Proves d’aptitud personal - Graus en educació infantil i primària 

Estudiants titulats tècnics superiors  (CFGS) o equivalent del 13 al 19 de maig

Estudiants que el curs 2014/2015 fan el 2n de batxillerat a Catalunya: 

Primer pas – Prematrícula del 18 de febrer al 2 de març

Segon pas - Matrícula del 21 de maig al 1 de juny

Convocatòria extraordinària - Setembre 

Tots els estudiants del 20 al 22 de juliol

 
 

2.3. LLIURAMENT DE QUALIFICACIONS D’EXPEDIENT DE BATXILLERAT: 

 

Actes ordinàries de batxillerat i de CFGS 2 de juny 

Actes extraordinàries de batxillerat i de CFGS 1 de juliol 
  
 

2.4. PROVES D’APTITUD PERSONAL PER ALS GRAUS EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
 
Des del curs 2014/2015, per accedir als graus en educació infantil i primària de les 
universitats públiques i privades del sistema universitari català caldrà superar una prova 
d’aptitud personal (PAP). 
 
L’objectiu de la prova és valorar els coneixements habilitats i competències que es consideren 
imprescindibles per desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis. 
 
Per als estudiants que estiguin cursant segon de batxillerat a Catalunya i per als estudiants 
que tornin a presentar-se a la fase general de les PAU, aquests exercicis seran els de llengua 
catalana i llengua castellana que faran a les PAU. Per a la resta d’estudiants, els exercicis de 
llengua catalana i de llengua castellana de les PAP, tot i seguir el mateix model d’examen que 
el de les PAU, no inclouen les preguntes sobre les lectures prescriptives.  
 
Els exàmens es realitzen el mateix dia i hora que el de les PAU. 
 
Els estudiants que es matriculin de la fase general de les PAU a Catalunya, no han de fer cap 
tràmit addicional. El altres estudiants s’hauran de matricular a les PAP en el període establert.  
 
Més informació a la pàgina Proves d’aptitud personal per a l’accés als graus en educació 
infantil i primària. 
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3. TRIBUNALS DE LES PAU 
 
3.1.  TRIBUNALS ORDINARIS 
 
Els tribunals de les PAU estan formats per Professorat docent de les universitats públiques i 
Professorat d'ensenyament secundari funcionari. 
 
Els alumnes podran consultar l’assignació al tribunal a través del portal Accesnet.gencat.cat. 
 
3.2. TRIBUNAL ESPECIAL I D’INCIDÈNCIES 
 
Per a la convocatòria de juny s’establirà un Tribunal Especial i d’Incidències (TEI), gestionat 
per l’Oficina d’Accés a la Universitat, pensat per a aquelles persones que necessitin una 
atenció especial.  
 
Caldrà que aquests casos siguin prèviament justificats mitjançant el certificat emès per 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) on s’especifiqui el grau de 
discapacitat. Quan calgui algun tipus de recurs o instal·lació especial caldrà que es sol·liciti a 
l’Oficina d’Accés a la Universitat.    
 
No hi haurà TEI a la convocatòria de setembre. En el cas que algun alumne tingui alguna 
incidència, caldrà que ho sol·liciti i justifiqui formalment al mateix tribunal el mateix dia i que el 
coordinador de la universitat en doni el vist i plau. 
 
 
3.3. TRIBUNAL ORDINARI ESPECÍFIC   
 
Per a la convocatòria de juny s’establirà un tribunal únic específic, que actuarà a Barcelona, 
per als alumnes que, havent estat diagnosticats amb trastorn d’aprenentatge (dislèxia), hagin 
seguit durant tot el batxillerat (primer i segon curs) un Pla Individual. 
 
Els centres hauran de presentar en els terminis que s’estableixin les sol·licituds corresponents 
d’aquests alumnes, juntament amb la documentació requerida. 
 
Els exàmens seran els mateixos, simultanis i anònims que fan la resta d’estudiants però 
aquest col·lectiu disposarà de mitja hora més per a cada prova i hi haurà instruccions 
específiques per als correctors de les proves de llengües. 
 
 
4. REVISIONS DE LES QUALIFICACIONS  
 
Un cop coneguts els resultats de les PAU, els estudiants poden sol·licitar doble correcció o 
reclamació d’aquells exercicis en què considerin incorrecta l’aplicació dels criteris generals 
d’avaluació i específics de correcció. Aquests sol·licituds són excloents entre si per a un 
mateix exercici.  
 
La sol·licitud de doble correcció i/o reclamació es tramitarà en els terminis establerts a través 
de : https://accesnet.gencat.cat.  
 
Aquests exàmens seran corregits i/o revisats pels membres del tribunal de revisió i en tot el 
procés es garantirà l’anonimat dels exàmens. 
 
Acabat el procés de qualificació de la convocatòria anual (juny i setembre), els centres que ho 
sol·licitin podran veure els exàmens dels seus alumnes i seran oportunament convocats. 
Aquest tràmit no té cap vinculació ni efecte sobre el procés de correcció ja finalitzat. 


