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Instruccions PAU 2018 
Abans d’entrar a les aules 

 

• Haureu de portar a cada examen el DNI/passaport i el resguard de la matrícula (us el  

donaré el primer dia de selectivitat).  

• Els mòbils hauran d’estar dins de les motxilles. L’ús és rigorosament prohibit. En cas 

que es detecti que un estudiant el té activat (l’utilitzi o soni )serà expulsat de les PAU.  

• Durant aquests tres dies d’exàmens haureu de ser molt puntuals. Haureu d’estar a la 

porta de l’aula assignada 15 minuts abans de començar  cada examen.  

• Les aules d’examen poden variar en funció de la matèria, és a dir, no sempre fareu els 

exàmens a la mateixa aula. Cal que comproveu a la porta de l’aula la matèria i el 

cognom. 

• Per entrar a l’aula us cridaran per ordre alfabètic i us demanaran el DNI. 

 

Dins l’aula d’examen 
 

• Haureu de deixar les motxilles on us indiquin. 

• Sobre la taula d’examen haureu de tenir: 

o DNI/passaport 

o Estris d’escriure  

o Material autoritzat per fer la prova (calculadora, etc.) 

o Etiquetes identificatives (us les donaran el 1r dia de les PAU i les haureu de 

conservar fins a l’últim examen) 

• Us entregaran un únic quadern d’examen per matèria. Els quaderns inclouen fulls 

suficients per fer esborranys.  

• Haureu d’enganxar dues etiquetes identificatives en cada examen.  

• No podreu respondre amb llapis (llevat de dibuix tècnic) ni amb bolígraf vermell o verd. 

• Cada examen constarà de dues opcions, haureu d’escollir una i marcar-la a la caràtula. 

Si en un examen responeu preguntes de les dues opcions, el corrector puntuarà només 

les preguntes de l’opció marcada a la caràtula.   

• En les preguntes tipus test les respostes errònies sempre descompten. 

• Haureu de lliurar sempre els exàmens, encara que s’hagin deixat en blanc. 

• Tots els alumnes han de tenir les orelles descobertes i les dues mans visibles. 

• En el primer examen dels dos primers dies els alumnes no podran sortir fins que hagi 

transcorregut una hora. En la resta d’exàmens poden sortir després de mitja hora. 
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Material específic  per a l’examen 
 

• Biologia, Física, Matemàtiques i Química: regla graduat i calculadora  (no s’autoritza 

aquelles que portin informació emmagatzemada). 

• Dibuix tècnic: Llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, paral·lex, compàs, plantilles de 

corbes, transportador d'angles i calculadora (no s'autoritzarà l'ús de calculadores que 

portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). 

• Economia de l’empresa, Matemàtiques CCSS: regla graduada i calculadora  (no 

s’autoritza aquelles que portin informació emmagatzemada). 

• Llatí: diccionari (es permet l’ús de l’apèndix gramatical annexat al diccionari) 

 

Recomanacions 
 
En la redacció de la resolució de les proves cal mostrar el saber i el saber fer. Per això, és aconsellable 
tenir en compte sempre les recomanacions següents:  
 

• El vocabulari adient, una bona puntuació i ortografia, una expressió sintàctica correcta, 

són sempre requisits indispensables en totes les proves, demostratius de riquesa de 

llenguatge, de domini gramatical i de competència lingüística.  

 

• La presentació pulcra i clara és un valor afegit.  
 

• La claredat conceptual, l'ordre lògic i el rigor expositiu són components bàsics de totes 
les proves.  
 

• És necessari justificar les respostes donades, argumentar correctament i mostrar la 
capacitat de reflexió, de comprensió i de comunicació dels coneixements assolits, 
llevat del cas que es desprengui de l’enunciat que no cal fer-ho.  
 

• Cal tenir cura tant de les estratègies o plantejaments fets com dels desenvolupaments: 
les correccions i puntuacions avaluen i valoren tots els aspectes de les respostes o 
resolucions.  
 

• Es valora l'ús adequat de les terminologies específiques de les assignatures.  
 

• Si feu servir un estoig, aquest ha de ser transparent. 
 

• Només s’admet una ampolla d’aigua. L’ampolla ha der ser transparent i sense etiqueta. 
 

• En el primer examen dels tres dies (Llengua castellana, Història, Física/Geografia), no es 
pot sortir de l’aula fins a les 10:00 hores. 
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• També, els tres dies, en l’última franja horària d’examen, no es podrà sortir de l’aula fins 
a les 17:00 hores. 
 

• En la resta d’exàmens els estudiants poden sortir transcorreguda mitja hora des de l’inici 
de la prova 

Tots els exàmens són avaluats en funció d’allò que es deixa escrit! 

Les PAU del curs 2017-2018 tindran lloc els dies 12, 13 i 14 de juny i 4, 5 i 6 de setembre de 2018 
d’acord amb l’horari següent: 

TRIBUNAL ORDINARI 

Horari Dia 1 

12 de Juny 

4 de setembre 

Dia 2 

13 de Juny 

5 de setembre 

Dia 3 

14 de Juny 

6 de setembre 

08:30-09:00 Comprovació 
dades alumnes 

  

09:00-10:30 Llengua 
castellana i 
literatura 

Història Física 

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 Economia de 
l'empresa 

Història de la 
filosofia 

Química 

Ciències de la 
terra i del medi 

ambient 

Fonaments de les 
arts 

Biologia 

Cultura 
audiovisual 

Grec 
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Matemàtiques 
aplicades a les 

CCSS 

15:30-16:00 Descans 

16:00-17:30 Anàlisi musical 

Dibuix tècnic 

Literatura 
castellana 

Electrotècnia 

Història de l'art 

Disseny 

Literatura 
catalana 

Tecnologia 
industrial 

 

La comissió organitzadora de la prova es reserva el dret de modificar l'horari en cas necessari. 

La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja. Si t'examines de matèries coincidents (en 
una mateixa franja horària) realitzaràs la prova de manera continuada sense sortir de l'aula. 

 

  

 

Consulta tribunal i lloc d’examen 8 de juny 

Prova* 12, 13 i 14 de juny 

Tribunal especial i d'incidències 19, 20 i 21 de juny 

Resultats de la prova 27 de juny 

Sol·licitud revisió exàmens PAU Del 27 al 29 de juny (tots dos inclosos) 

Resultats revisió exàmens PAU 9 de juliol 

Sol·licitud veure els exàmens Del 9 al 13 de juliol (presencial) 
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Tribunal especial i d'incidències  

Aquest tribunal atén tant a les persones amb un grau de discapacitat (igual o superior al 33%) 
com a aquelles que han tingut alguna incidència (de les esmentades posteriorment) que no li 
hagi permès seguir l'horari establert de les proves ordinàries. 

a. Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: han de presentar els següents documents, a 
l'Oficina d'Accés a la Universitat, amb un temps d'antelació suficient a la realització de les proves:  

o La resolució on s'especifiqui el grau de discapacitat (igual o superior al 33%) i la seva causa, amb 
un certificat emès per l'organisme del departament competent. 

o La sol·licitud de necessitats educatives especials: es pot indicar si es necessita algun tipus d'estri 
o d'instal·lació especial. 

b. Transferència d'alumnat que ha patit una incidència: totes aquelles persones que hagin tingut alguna de 
les incidències indicades posteriorment podran realitzar les proves pendents en aquest tribunal, si ho 
acrediten tal i com s'especifica a continuació:  

1. Malaltia, accident o indisposició de l'alumne/a durant la realització de les proves: cal aportar, al/a 
la president/a del Tribunal, l'original o la còpia de l'informe d'ingrés hospitalari o bé un informe 
mèdic (expedit pel centre d'atenció primària de referència o pel servei d'urgències d'un hospital 
públic) en el qual s'indiqui que l'alumne/a no es troba en condicions d'examinar-se en el dia 
concret o durant el nombre de dies que el/la metge/essa consideri apropiats. La transferència a 
aquest tribunal es farà només per aquelles proves o dies pels quals es presenti el certificat mèdic. 

2. Defunció o ingrés hospitalari d'urgències d'un familiar de primer o segon grau: cal aportar, al/a la 
president/a del Tribunal, l'original o la còpia del certificat de l'ingrés hospitalari o de la defunció 
del familiar. 

3. Retard horari motivat per un accident de trànsit: cal aportar, al/a la president/a del Tribunal, 
l'original o la còpia d'un certificat policial que així ho acrediti. 

4. Retard horari motivat per incidències en els serveis de transport públic: cal aportar, al/a la 
president/a del Tribunal, l'original o la còpia del certificat del responsable del servei 
corresponent (cap d'estació, cap de la línia o equivalent). 

La transferència a aquest tribunal es farà durant els mateixos dies de les proves ordinàries i es 
presentarà la documentació a la presidència del Tribunal que, a la vegada, la trametrà al/a la 
coordinador/a de les PAU de la universitat corresponent que serà qui autoritzarà o no la 
transferència de l'alumne/a en aplicació dels criteris anteriors. A l'alumne/a se li notificarà si 
pot ser transferit al tribunal d'incidències al llarg del mateix dia en el qual ho hagi sol·licitat. 

 

http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/tribunals_pau/#bloc1

