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PROVES D’ACCÉS A CFGS 



Estructura de les proves 

 Part comuna: 
 Català 
 Castellà 
 Anglès  
 Matemàtiques 
 

• Part específica.  
 

– 2 matèries de la modalitat triada  
– Assignatures de modalitat 

 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Proves/proves_acces/Formaci%C3%B3 professional/Prova_acces_grau_superior_FP/Descripcio_pautes_qualificacio/ARXIUS/Opc_materies_GS_FP.pdf




Qualificacions 

 Mitjana aritmètica de la part comuna (4 assignatures) i la part específica (2 assignatuyres). 
 

 S’ha d’obtenir com a mínim un 4 a les dues parts per poder fer mitjana. 
 
 Si s’obté més d’un 4 a cada part, es pot sumar el 40% de la qualificació obtinguda en el curs de 

preparació o formació per a la preparació de la prova d'accés i la puntuació relativa al currículum 
formatiu, professional i d'experiència. 
 

 La mitjana aritmètica de la suma de les dues parts és la nota final. 
 

 



Exempcions de les proves 

Part comuna: 
La poden sol·licitar persones que han superat: 
 

 la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional 
 les proves d'accés de caràcter general a cicles de grau superior d'ensenyaments esportius 
 la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny 
 
 En aquests tres supòsits la qualificació de la part comuna serà l‘obtinguda en aquesta part en les 

convocatòries anteriors. 
 
 Els ensenyaments substitutoris de les proves d'accés a un cicle formatiu diferent del cicle a què es 

vol accedir. En aquest cas, la qualificació obtinguda anteriorment en una prova serà la nota de la 
part comuna de la prova d'aquesta convocatòria. 

 
 



Exempcions de les proves 

 
 
Exempció de la matèria específica Química: 
 La poden sol·licitar les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica en operacions d'ennobliment 

tèxtil. 

 



Exempcions de les proves 

Exempció de la part específica la poden sol·licitar: 
 

 Les persones que tenen un títol de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris que el cicle formatiu de grau superior 
a què es vol accedir. 

 
 Les persones que tenen experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir, a jornada completa 

(o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial), reconeguda oficialment: d'1 any o més amb una 
categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu de grau superior (en general, oficial de 
primera o de segona); o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior; o 
experiència laboral en diverses categories professionals, equivalent a les dues anteriors. 

 
 Les persones que volen accedir als cicles formatius d'animació d'activitats físiques i esportives, que acrediten 

experiència en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats complementàries, amb una dedicació 
mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa. 

 
 



Exempcions de les proves 

 
 Les persones que volen accedir als cicles formatius d'animació d'activitats físiques i esportives, que 

acrediten la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment. 
 

 Les persones que volen accedir als cicles formatius de serveis socioculturals i a la comunitat, que 
acrediten tasques de voluntariat, realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats 
socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu, amb 
una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa. 
 

  Les persones que acrediten, com a mínim, una unitat de competència, o han validat per 
experiència laboral unitats formatives, crèdits o mòduls, associades a unitats de competència 
mitjançant el programa Qualifica't, del cicle formatiu de grau superior que es vol cursar. 

 



Grups d’Itineraris 

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

 
Arts gràfiques 
Edificació i obra civil 
Electricitat i electrònica 
Energia i aigua 
Fabricació mecànica 
Fusta, moble i suro 
Imatge i so 
Indústries extractives 
Informàtica i comunicacions 
Instal·lació i manteniment 
Marítimopesquera 
Química 
Tèxtil, confecció i pell 
Transport i manteniment de vehicles 
Vidre i ceràmica 
Prevenció de riscos professionals 
(CFGS)   

 

 

 
 Activitats físiques i esportives  
Agrària  
Imatge personal  
Indústries alimentàries  
Química  
Sanitat  
Seguretat i medi ambient  
Serveis socioculturals i a la comunitat  
Prevenció de riscos professionals 
(CFGS)   

 

 
Administració i gestió  
Comerç i màrqueting  
Hoteleria i turisme  
Informàtica i comunicacions  
Serveis socioculturals i a la comunitat  
Seguretat i medi ambient  
Prevenció de riscos professionals 
(CFGS)   
 

 
Activitats físiques i esportives  
Ensenyaments esportius   

 



Preparació Proves d’Accés a CFGS 

 
 

 Curs  de preparació de la part comuna de les proves d’accés de CFGS 
 

 Formació per a les proves d’accés a CFGS 



FORMACIÓ PER A LES PROVES DE CFGS 



 
Formació per a les proves d’accés a CFGS 
 
 Preparació per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau 

superior de: 
  formació professional 
 Arts plàstiques i disseny  
 Ensenyaments esportius 

 
• Part comuna: 300h 
• Part específica: 99h 

 

 



Part específica 

Opció 3 

 

Economia de l'empresa 
Geografia 
Psicologia i sociologia 
Segona llengua estrangera 

Opció 1 

Dibuix tècnic 
Física 
Tecnologia industrial 

Opció 4 
 

Dibuix artístic 
Dibuix tècnic 
Volum (per als CF d'arts plàstiques i disseny) 
Cultura audiovisual 
Educació física (per al CF d'animació d'activitats físiques i 
esportives és obligatòria) 
 

Opció 2 

 

Biologia 
Ciències de la terra i el medi ambient 
Química 
  
 



Grups per famílies professionals 

 

 

 

Opció 4 
Activitats físiques i esportives 
Ensenyaments esportius 

Opció 2 
Activitats físiques i esportives 
Agrària 
Imatge personal 
Indústries alimentàries 
Química 
Sanitat 
Serveis socioculturals i a la comunitat 
Prevenció de riscos professionals (CFGS) 

Opció 1 
Arts gràfiques 
Edificació i obra civil 
Electricitat i electrònica 
Energia i aigua 
Fabricació mecànica 
Fusta, moble i suro 
Imatge i so 
Indústries extractives 
Informàtica i comunicacions 
Instal·laciói manteniment 
Maritimopesquera 
Tèxtil, confecció i pell 
Transport i manteniment de vehicles 
Vidre i ceràmica 
Prevenció de riscos professionals (CFGS) 

Opció 3 
Administració i gestió 
Comerç i màrqueting 
Hoteleria i turisme 
Informàtica i comunicacions 
Serveis socioculturals i a la comunitat 
Seguretat i media ambient 
Prevenció de riscos professionals (CFGS) 

 



Qualificació 

 

 

 La qualificació del curs es multiplica per 0,40 i se suma a la nota 
d’accés 



CURS D’ACCÉS A CFGS 



Curs d’accés a CFGS 

El curs permet l’accés directe a CFGS a les persones que l’aproven. 
 
 Durada: 700 h  
 
 Estructura:  
 Part comuna 
 Part específica 

 



Part comuna 

 
 Llengua catalana 
 Llengua castellana 
 Llengua estrangera (francès o anglès) 
 Matemàtiques 

 



Part comuna 

 
 Llengua catalana: 3 hores 
 Llengua castellana: 3 hores 
 Llengua anglesa: 5 hores 
 
 
Total d'hores setmanals de la part comuna: 11 

 



Part específica 

Matèries de la part específica de l'opció cientificotecnològica (CT) 
 Matemàtiques (obligatòria): 4 hores 
 Física - Tecnologia: 4 hores 
 Química - Biologia: 4 hores 

  
Matèries de la part específica de l'opció humanística i social (HS) 

Matemàtiques (obligatòria): 4 hores 
Economia d'empresa: 4 hores 
Psicologia i sociologia: 4 hores 

 

  



Part específica 

Matèries de la part específica de l'opció artística (AR) 
Matemàtiques (obligatòria): 4 hores 
Física - tecnologia: 4 hores 
Expressió gràfica i plàstica: 4 hores 

 
Matèries de la part específica de l'opció esportiva (EE) 

 Matemàtiques (obligatòria): 4 hores 
 Química - biologia: 4 hores 
 Ciències de l'esport: 4 hores (vàlida també per a la família d'activitats físiques i esportives) 

 



Curs específic de CFGS 

PART MATÈRIES 
OPCIONS 

DURADA 
CT HS AR EE 

COMUNA 

Llengua catalana 3 h 

Obligatòries 

X X X X 

20 hores/set 

Llengua castellana 3 h X X X X 

Llengua anglesa 5 h X X X X 

ESPECÍFICA 

Matemàtiques  4 h Obligatòria X X X X 

Física-Tecnologia 4 h 

Cal triar-ne 

una. 

X   X   

Química-Biologia 4 h X     X 

Economia 

d'empresa 4 h   X     

Psicologia i 

sociologia 4 h   X     

Expressió gràfica i 

plàstica 4 h     X   

Ciències de l'esport 4 h       X 

Tutoria 1 h Obligatòria X X X X 



 Branques de les famílies professionals 

Família branca artística 

Arts gràfiques 
Arts i artesanies 
Fusta, moble i suro 

Família branca Humanísitca i Social 
Activitats físiques i esportives 
Administració i gestió 
Comerç i màrqueting 
Hoteleria i turisme 
Imatge i so 
Imatge personal 
Seguretat i medi ambient 
Serveis socioculturals i a la comunitat 

 

Família branca Centificotecnològica 

Activitats físiques i esportives 
Agrària 
Arts gràfiques 
Edificació i obra civil 
Electricitat i electrònica 
Energia i aigua 
Fabricació mecànica 
Fusta, moble i suro 
Hoteleria i turisme 
Imatge i so 
Imatge personal 
Indústries alimentàries 
Indústries extractives 
Informàtica i comunicacions 
Instal·lació i manteniment 
Marítimopesquera 
Química 
Sanitat 
Seguretat i medi ambient 
Tèxtil, confecció i pell 
Transport i manteniment de vehicles 
Vidre i ceràmica 

Família branca esportiva 

Activitats físiques i esportives 



Total d’hores del curs 

 Part comú: 11h 
 Part específica :8h 
 Tutoria no avaluable: 1h 

 
 Total hores a la setmana: 20h 

 
 En el cas de superar el CAS l’alumnat no es podrà presentar a les 

proves d’accés a CFGS 



 

 

 

 Institut Obert de Catalunya 

http://ioc.xtec.cat/educacio/
http://ioc.xtec.cat/educacio/
http://ioc.xtec.cat/educacio/
http://ioc.xtec.cat/educacio/
http://ioc.xtec.cat/educacio/
http://ioc.xtec.cat/educacio/
http://ioc.xtec.cat/educacio/
http://ioc.xtec.cat/educacio/


Avaluació del curs 

 La qualificació de cada matèria serà entre 1 i 10 
 
 La nota final serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les 

matèries (2 decimals) 
 
 Per fer la mitjana s’haurà d’obtenir un mínim de 4 en cada una de les 

matèries. 

 



Després del curs... què? 

 Accés directe a qualsevol cicle de grau superior de formació 
professional inicial d'acord amb l'opció cursada. 

 
 Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius 

de grau superior d'arts plàstiques i disseny (però no de la part 
específica, que l'alumnat haurà de superar). 

 
 Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments 

esportius de règim especial. 
 



Calendari matriculació CAS 

Centres i aules de formació d'adults 
Presentació de sol·licituds: del 23 al 30 de juny de 2014. 
  
Per la resta de centres 
Presentació de sol·licituds: del 7 al 11 de juliol de 2014.  
 Cada centre publica al tauler d'anuncis una setmana abans de l'inici del període de presentació 

de sol·licituds (23 de juny del 2014). 
 les dates de preinscripció; 
 l'oferta de places, 
 les dates de publicació de les llistes de sol·licituds, 
 el període per presentar una reclamació, 
 la data de publicació de les llistes d'alumnes admesos 
 el període de matricula (que ha de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils). 
 



Calendari matriculació CFGS 

Publicació de l'oferta: 9 de maig de 2014. 
Preinscripció:   

 Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 6 de juny de 2014, ambdós inclosos. 
 Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 5 de juny de 2014. 
 Les qualificacions de batxillerat i de les proves d'accés s'han de presentar durant el període de 

preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè 
estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins al 16 de 
juny de 2014, inclòs. 

 En el cas dels alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual, i aproven el batxillerat en la 
convocatòria extraordinària, poden presentar les qualificacions de batxillerat fins al 25 de juny de 
2014, inclòs. Les sol·licituds d’aquests alumnes s'assignen a les places que hagin quedat vacants 
després d'assignar plaça a les sol·licituds dels alumnes que han aprovat anteriorment. 

 
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 11 de juny de 2014. 
 

 



Calendari de matriculació 

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 12 de juny de 2014 a les 11 hores, als serveis 
centrals del  
Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores. 
Termini per presentar reclamacions: 12, 13 i 16 de juny de 2014. 
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva (no inclou les notes dels aprovats en la 
convocatòria extraordinària de batxillerat): 19 de juny de 2014. 
Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2014. 
Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 30 de julny de 2014. 
Matrícula:   

 Període de matrícula: de l'1 al 9 de juliol de 2014, ambdós inclosos. 
 Procés extraordinari de preinscripció i matrícula:  

 Difusió de centres i cicles amb vacants: 5 de setembre de 2014. 
 Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre de 2014. 
 Publicació al centre de les sol·licituds de persones admeses i matrícula:: 19 i 22 de setembre de 

2014. 

 



CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 



 

Món Laboral 

Universitat CFGS Fo
rm
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PAU: part específica 



Accés a la universitat 

Formació Professional 

Ensenyaments artístics 

Ensenyaments 
esportius 

Sense prova obligatòria 

Accés a la universitat 

Fase específica (voluntària) PAU 

Admissió nota ponderada 

Titulats tècnics superiors 



Nota d’admissió des de CFGS 
 

 
 

 
= Nota mitjana cicle formatiu 
 
 
= Dues millors qualificacions ponderades de matèries superades en la fase específica 
 
 
= Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica 

 

Nota d’admissió= NMC + a* M1 + b* M2 

NMC 

M1, M2 

a, b 



Exemple d’admissió des de CFGS 

Nota Mitjana CFGS 

7.10 

Assignatures Nota PAU Ponderació Total 

Literatura catalana 7.00 0.2 1.400 

Grec 8.00 0.1 0.800 

2.200 

NOTA D’ADMISSIÓ 7.10  + 2.200 = 9.300 



Què són les ponderacions? 

 

 

 

Ponderacions 

http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_20449924_1.pdf
http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_20449924_1.pdf
http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_85655632_1.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=5fca330784d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD


 

 

 

 Calendari de matriculació P.A.U 

Calendari matriculació 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Matèries de modalitat Arts i Humanitats Ciències Ciències de la 
Salut 

Ciències socials i 
jurídiques 

Enginyeria i 
Arquitectura 

Anàlisi Musical 

Biologia 

Ciències de la terra i el medi ambient 

Cultura audiovisual 

Dibuix artístic 

Dibuix tècnic 

Disseny  

Economia de l’empresa 

Electrotècnia 

Física 

Geografia 

Grec 

Història de l’art 

Literatura catalana 

Literatura castellana 

Llatí 

Matemàtiques aplicades a les ciències 
socials 

Matemàtiques 

Química 

Tecnologia industrial 

Branques de coneixement dels títols de grau 



Beques per estudiar a la Universitat 

 Beques 
 Matrícula universitària i demanda de beques 

 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_beques.jsp?categoria=universitaris
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/matricula/index.html
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/matricula/index.html
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/matricula/index.html
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/matricula/index.html


Exemples d’assignació 

Alumnes Ordre assign 1 Ordre assign 
 

2 Ordre assign 
 

3 

Anna 
(13,258) 

Medicina  
UB 

Entra  
1 vacant 

Joan 
(9,847) 

Medicina  
UB 

Entra 
0 vacant 

Mireia 
(8,685) 

Medicina  
UB 

No entra 
Centre ple 

Medicina  
UdG 

Entra 
0 vacant 

Daniel 
(7,857) 

Medicina  
UB 

No entra 
Centre ple 

Medicina  
UdG 

No entra 
Centre ple 

Medicina 
URV 

Entra 
0 vacant 

Elena 
(7,021) 

Medicina  
UB 

No entra 
Centre ple 

Medicina  
UdG 

No entra 
Centre ple 

Medicina 
URV 

No entra 
Centre ple 

 



Exemples d’assignació 

 Alumnes Ordre assign 1 Ordre assign 
 

2 Ordre assign 
 

3 

Anna 
(13,258) 

Medicina  
UB 

Se’n va  
2 vacants 

Joan 
(9,847) 

Medicina  
UB 

Entra 
1 vacant 

Mireia 
(8,685) 

Medicina  
UB 

Entra 
1 vacant 

Daniel 
(7,857) 

Medicina  
UB 

No entra 
Centre ple 

Medicina  
UdG 

Entra 
0 vacant 

Elena 
(7,021) 

Medicina  
UB 

No entra 
Centre ple 

Medicina  
UdG 

No entra 
Centre ple 

Medicina 
URV 

Entra 
0 vacant 



Renúncia a la reassignació 
Alumne Ordre Assignació 1a Ordre Assignació 

 
2a Ordre Assignació 

 
3a 

Daniel (7.857) Medicina UB No entra 
Centre ple 

Medicina UdG No entra 
Centre ple 

Medicina URV Entra 
0 Vacants 

Alumne Ordre Assignació 1a Ordre Assignació 
 

2a Ordre Assignació 
 

3a 

Daniel (7.857) Medicina URV Entra 
0 Vacants 

 



Estructura general dels estudis de GRAU 

300 ETCS 

5 anys 

240 ETCS 

4 anys 

360 ETCS 

6 anys 

Graduat/ada 

Graduat/ada en veterinaria, 
arquitectura, farmàcia, odontologia 

Graduat/ada en medicina 

 
60-120 

(1-3 anys) 
 

 
60-120 

(1-3 anys) 
 

 
60-120 

(1-3 anys) 
 

1r cicle 

2n cicle 

Doctorat 
3-4 anys 

Doctorat 
3-4 anys 

Doctorat 
3-4 anys 3r cicle 

Graduat/ada 
Graduat/ada en veterinaria, 

arquitectura, farmàcia, odontologia Graduat/ada en medicina 



Sistema Europeu de Transferència de Crèdits 

European Credit Transfer System 
1 crèdit ECTS= 25-30 hores de treball de l’estudiant: 
 

 
• Classes lectives: teòriques i 

pràctiques 

• Pràctiques de laboratori 

• Seminari i tutories • Projectes o treballs de fi de grau 

• Treballs, lectures, cerca 

d’informació 

• Preparació i realització d’exàmens 

• Pràctiques externes 

Càrrega lectiva anual: 60 crèdits 

60 crèdits x 25 hores= 1.500 hores 

1.500 hores / 38 setmanes = 40 hores setmanals de treballant de 

l’estudiant 



Calendari PAU 2014 per als alumnes de CFGS (juny) 

 Calendari PAU 2014 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Horari de les PAU 

8:30 – 9:00 Comprovació de les dades de l’alumnat matriculat en la fase general 
9:00 – 10:30 Llengua castellana i literatura 
11:00 – 12:30 Llengua catalana i literatura 
13:00 – 14:30 Disseny 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 
Ciències de la terra i medi ambient 

14:30 – 15:30 Descansar per dinar 
15:30 – 17:00 Literatura catalana 

Dibuix tècnic 

11 de juny/ 8 de setembre 



12 de juny/ 4 de setembre 

8:30 – 10:00 Història 
Història de la filosofia 

10:30 – 12:00 Llengua estrangera 
12:30 – 14:00 Dibuix artístic 

Matemàtiques 
Llatí 

14:00 – 15:00 Descansar per dinar 
15:00 – 16:30 Literatura castellana 

Tecnologia Industrial 

Horari de les PAU 



 

 13 de juny/ 5 de setembre 

8:30 – 10:00 Geografia 
Física 

10:30 – 12:00 Cultura audiovisual 
Grec 
Biologia 

12:30 – 14:00 Anàlisi Musical 
Economia de l’empresa 
Química 

14:00 – 15:00 Descansar per dinar 
15:00 – 16:30 Història de l’art 

electrotècnia 
Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària, realitzaran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, en el mateix 
tribunal i dia d’examen previst. 

Als estudiants que només s’examinen de matèries de fase específica, se’ls entregaran les etiquetes identificatives  en el dia  i franja horària del seu primer examen. 

Horari de les PAU 



Preinscripció universitària 

Lliurament de les notes de les PAU 
  28 de juny 

Data fi preinscripció universitària  
   2 de juliol (pendent de confirmació) 

Resultats de l’assignació 
   11 de juliol (pendent de confirmació) 

Matrícula 
   del 15 al 19 de juliol (pendent de confirmació) 
 

 



Oferta de Graus Universitaris  

 Oferta de Graus 

http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/consultarGrauPerNom.do?partMenuId=13


Universitats catalanes 

 Universitat de Barcelona (UB) 
 
 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
 

 
 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
 
 
 Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

 Universitat de Lleida (UdL) 
 
 
 Universitat de Girona (UdG) 

 
 

 Universitat Rovira i Virgili (URV) 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/index.html
http://www.uab.es/
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/
http://www.upf.edu/es
http://www.udl.cat/
http://www.udg.edu/
http://www.urv.cat/


Altres tipologies d’Universitats 

Privades 
 Universitat Ramón Llull (URL) 
  
 Universitat de Vic (UVIC) 
  
 Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
  
 

 Universitat Abat Oliva (UAO-CEU)  

 

 

Ensenyament a distància 
 

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC)  
 
 
 

 UNED 
 

http://www.url.edu/
http://www.uvic.cat/
http://www.uic.es/ca/home
http://www.uao.es/
http://www.uao.es/
http://www.uao.es/
http://www.uao.es/
http://www.uao.es/
http://www.uao.es/
http://www.uao.es/
http://www.uoc.edu/portal/catala/index.html
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL


Per fer les vostres consultes: 

 puntinstitut@gmail.com   
 punts-informacio@aj-cornella.cat (Alberto) 
 
 trailer@aj-cornella.cat (Yolanda) 
   TRAILER (Servei d’Informació Jove) 
    C/Mossèn Andreu, 17 
    Tlf: 93 376 35 61 
    Horari: de dilluns a divendres de 17h a 21h i dimarts de 10h a 13h. 

 
 http://nou.cornellaweb.com/ca/Joventut.asp 
 http://www.netvibes.com/trailer#EDUCACIO 
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