
PAU de juny de 2014 

Aquells tràmits que s'hagin de fer per Internet es faran a 
l'adreça https://accesnet.gencat.cat/ 

Tràmit Termini 
Com es pot 

realitzar? 
Qui pot o ha de fer el tràmit? 

Matrícula 
del 22 de 

maig al 2 de 

juny 

Per Internet 

Estudiants que l'any 2014 

acaben el 2n curs de batxillerat 

a Catalunya 

Tribunal i lloc 

d'examen 
6 de juny Per Internet Tots els estudiants matriculats 

PAU: Proves d'accés a la universitat. Dies: 11, 12 i 13 de juny  

Resultats de les 

PAU 

Consulta provisional 

27 de juny Per Internet Tots els estudiants matriculats 

Resultats de les 

PAU 

Lliurament de 

documentació 

30 de juny Presencialment 

Tots els estudiants presentats *. 

Els alumnes han de venir a       

l’ institut a recollir la 

documentació a partir de les 

11:00 h. 

Sol·licituds de 

reclamació i doble 

correcció 

1, 2 i 3 de 

juliol 
Per Internet 

Aquells estudiants que estiguin 
disconformes amb alguna 
qualificació de les PAU 

Resultats de 

reclamació i doble 

correcció 

11 de juliol 
Per Internet o 

presencialment 

Tots els estudiants que van 

presentar la sol·licitud 

Sol·licituds de 

reclamació a la 

doble correcció 

14, 15 i 16 

de juliol 
Presencialment ** 

Aquells estudiants que estiguin 

disconformes amb les 

qualificacions atorgades a la 

doble correcció de les PAU 

Resultats de 

reclamació a la 

doble correcció 

17 de juliol 
Per Internet o 

presencialment 

Tots els estudiants que van 

presentar la sol·licitud 

* Els estudiants que acaben el 2n curs de batxillerat o el CFGS l’any 2014 a Catalunya 

han de recollir la documentació en el seu centre; i la resta d’estudiants cal que 

consultin l’adreça de recollida en l’apartat “Universitat on fer les PAU”. 

** El lloc de lliurament consta a la mateixa sol·licitud. 

  

 
 
 
 

https://accesnet.gencat.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=e2bef289dec69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e2bef289dec69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut


Matrícula alumnat que acaba el 2n de batxillerat a Catalunya l’any de les 
proves 

 

 Matrícula definitiva (pas obligatori per poder realitzar les proves), al 

portal  https://accesnet.gencat.cat, del 22 de maig al 2 de juny de 2014. 

o Triar definitivament la matèria de modalitat de la fase general (una de 

les triades a la prematrícula). 

o En el cas d’examinar-se de la fase específica, triar definitivament les 

matèries de modalitat d’aquesta fase, un màxim de tres (d'entre les triades a la 

prematrícula). 

o Imprimir el resguard de pagament. 

o Pagar les taxes dins el termini del 22 de maig al 2 de juny de 2014 (2 

de juny, últim dia de pagament).  

 

Cal portar a l’Institut  fotocòpia del resguard de la matrícula i del pagament 

(abans del dia 10 de juny). 

  

Convocatòria de setembre 

 Matrícula del 21 al 23 de juliol de 2014. 

o Imprimir el resguard de pagament. 

o Pagar les taxes dins el termini del 21 al 23 de juliol de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://accesnet.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/


Horari de les proves 

La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja. 
Les PAU del batxillerat del curs 2013-2014 tindran lloc els dies 11, 12 i 13 de juny de 
2014 i els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2014, d'acord amb l'horari següent:  

Dia 11 de juny i 8 de setembre 

8.30-9.00 Comprovació de les dades de l'alumnat matriculat en 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 del medi ambient 

14.30-15.30      DESCANS PER DINAR 

15.30-17.00 
Literatura catalana 
Dibuix tècnic 

Dia 12 de juny i 9 de setembre 

8.30-10.00 
Història  

Història de la filosofia 

10.30-12.00 Llengua estrangera 

12.30-14.00 
Dibuix artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

14.00-15.00      DESCANS PER DINAR 

15.00-16.30 
Literatura castellana 
Tecnologia industrial 

Dia 13 de juny i 10 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      DESCANS 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’examinin de matèries de fase específica, se’ls entregaran 
les etiquetes identificatives en el dia i franja horària del seu primer examen. 

 

  



Normes generals per fer les proves 

 No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, 

etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.  

 Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i 

una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de 

l'aula les persones que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis 

d'un examen i per anul·lar-los les proves.  

 Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. 

En començar les proves es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de 

barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. L'estudiant ha 

d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada 

un dels quaderns d'examen: l'una en la portada i l'altra en la contraportada.  

 Per a la realització de cada prova només es lliurarà a cada estudiant un sol 

quadern d'examen.  

 L'accés a l'aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d'examen 

degudament etiquetat, encara que s'hagi deixat en blanc.  

 No lliurar algun quadern d'examen en la fase general comporta l'anul·lació del 

conjunt de la prova d'accés.  

 Els exàmens de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, 

Literatura catalana, Literatura castellana i Llengües estrangeres s'han de contestar 

en les llengües respectives. 

 Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el Dibuix artístic i el 

Dibuix tècnic), ni amb tinta vermella o verda. 
  

Documents que cal portar el dia de l'examen 

Els estudiants han de portar sempre el seu full de matrícula i el seu DNI, NIE o 
passaport per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves, a requeriment de 
qualsevol membre del seu tribunal. 

Si alguna persona necessita acreditar l'assistència a les proves, pot sol·licitar el 
justificant corresponent al president o presidenta del seu tribunal. 

  

 
 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=ea2ff289dec69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea2ff289dec69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=ea2ff289dec69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea2ff289dec69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut


Material d'examen complementari autoritzat 

1. Assignatures de tecnologia: regle, escaire, llapis, goma d'esborrar i 

calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de les que portin informació 

emmagatzemada o puguin transmetre-la. 

2. Biologia, Economia de l'empresa, Física, Matemàtiques, Matemàtiques 

aplicades a les ciències socials i Química: es aconsellable portar regle graduat i 

calculadora (no s'autoritzarà l'ús de les que portin informació emmagatzemada o 

puguin transmetre-la). 

3. Ciències de la terra i del medi ambient: regle o escaire d'uns 20 cm de 

llargada, un transportador d'angles, llapis de colors i calculadora, però no 

s'autoritzarà l'ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin 

transmetre-la. 

4. 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 

les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). No es poden 

utilitzar models de figures geomètriques. Opcionalment l'estudiant pot portar també 

tauleta d'una mida una mica superior al DIN A3 per al cas que no pogués realitzar 

l'examen en una taula convencional. 

5. Grec i 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: 

1. 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. 

2. La presentació pulcra i clara és un valor afegit. 

3. La claredat conceptual, l'ordre lògic i el rigor expositiu són components bàsics 

de totes les proves. 

4. 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. 



5.  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. 

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

dels llenguatges usats. 

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

 

Doble correcció i reclamació 

Sol·licitud 

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. Aquestes dues sol·licituds són 
excloents entre si (per un mateix exercici només es podrà sol·licitar reclamació o doble 
correcció). Aquestes sol·licituds es tramitaran a l'adreça 
web   https://accesnet.gencat.cat 

Resultats 

 
En el cas dels estudiants amb canvi de nota en el procediment de doble correcció i/o 
reclamació, cal que es presentin per recollir el resultat amb les targetes originals de les 
qualificacions de les PAU. En cas contrari no se'ls podrà lliurar la nova documentació. 

 
 
 

Doble correcció 

Els estudiants poden sol·licitar davant del president del tribunal sol·licitud de doble 
correcció: una segona correcció dels exercicis. 

El termini de presentació de la sol·licitud esmentada és de 3 dies hàbils, comptats a 
partir de la data de la publicació de les qualificacions. 

Els exercicis sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de doble correcció seran 
corregits per un professor diferent del que va fer la primera correcció. Les noves 
qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions. 
Aquestes qualificacions substitueixen les inicials i, per tant, poden ser més baixes o 
més altes que les inicialment atorgades. En el supòsit que existís una diferència de 
dos o més punts entre ambdues qualificacions, un tribunal diferent efectuarà una 
tercera correcció. En aquest cas, la nova qualificació serà el resultat de la mitjana 
aritmètica de les tres correccions. Aquest procediment haurà d'efectuar-se en el termini 
màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de 
presentació de la sol·licitud. 

https://accesnet.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/


Respecte de la qualificació atorgada després de la doble correcció, els estudiants 
podran presentar una reclamació a la doble correcció. 

Reclamació 

Els estudiants poden sol·licitar directament davant la Comissió Coordinadora de les 
PAU de Catalunya una sol·licitud de reclamació. En aquest cas, queda exclosa la 
possibilitat de sol·licitar la doble correcció. 

El termini de presentació de la sol·licitud esmentada és de 3 dies hàbils, comptats a 
partir de la data de la publicació de les qualificacions. Els exercicis sobre els quals 
s'hagi presentat sol·licitud de reclamació seran revisats en els aspectes formals o 
errades administratives. Aquestes qualificacions substitueixen les inicials i no poden 
ser més baixes que les inicialment atorgades. 

Les resolucions de la Comissió Coordinadora de les PAU de Catalunya exhaureixen la 
via administrativa, però els afectats poden interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de 
l'endemà de la notificació (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol). 

 Reclamació a la doble correcció 

Sol·licituds de reclamació a la doble correcció 

Els estudiants poden sol·licitar reclamació només d'aquelles matèries de les quals, 
prèviament, havien sol·licitat doble correcció. Aquesta reclamació a la doble correcció 
la podran presentar davant la Comissió Coordinadora  de les PAU de Catalunya en un 
termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de la data en què es faci pública la 
qualificació sobre la qual es vulgui formular la reclamació. 

Les resolucions de la Comissió Coordinadora exhaureixen la via administrativa, però 
els afectats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la 
notificació (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol). 

Resultats de reclamació a la doble correcció 

En el cas dels estudiants amb canvi de nota en el procediment de reclamació a la 
doble correcció, cal que es presentin a recollir el resultat amb les targetes de les 
qualificacions de les PAU. En cas contrari no se'ls podrà lliurar la nova documentació. 

 

 

 

 

 

 



CONSELLS PEL DIA D’ ABANS i MOMENTS  PREVIS A L’EXAMEN 

(CREU ROJA DE BARCELONA) 

 

 

1. És aconsellable deixar d’estudiar un o dos dies abans dels exàmens. La 

costum tant freqüent de repassar fins l’últim moment, només ajuda a 

incrementar el  nivell d’ansietat i a possibilitar l’aparició de bloqueigs mentals i 

ATACS D’ANGOIXA durant l’examen.  

2.  El dia abans de l’examen és important fer activitats que contribueixin al  

relaxament: escoltar música, anar al cinema, veure la televisió, xerrar amb 

amics  o familiars, practicar tècniques de relaxació, etc.  

3. Les xerrades amb els companys d’oposició sobre qüestions relacionades 

amb els exàmens, són un altre factor que contribueix a incrementar el nivell 

d’ansietat de l’opositor. Per tant, aquestes xerrades s’han d’evitar.  

4. Abans d’anar a dormir, cal fer memòria de tots els estris que faran falta el dia 

de l’examen per evitar oblidar-los al matí amb les presses i els nervis. Poder 

sortir relaxat de casa i amb temps suficient per arribar a l’hora, facilita iniciar 

les proves amb tranquil·litat.  

5. És aconsellable dormir un mínim de 8 hores, per tal d’aixecar-se descansat, 

fresc i amb energia.  

6. És aconsellable esmorzar o dinar suau, per tal d’ingerir energies que ajudin 

a mantenir l’activitat tot el matí. Cal evitar els menjars copiosos ja que poden  

dificultar la concentració. Mai s’ha d’anar en dejú ja que pot ocasionar una  

LIPOTIMIA.  

7. Cal evitar prendre begudes amb teïna o cafeïna, donat que són excitants i  

estimulants. D’altre banda, es aconsellable portar a sobre caramels, 

xocolata.... es important mantenir els nivells de sucre adequats per evitar 

desfalliments.  

8. Es convenient portar roba còmode i adequada a l’espai i a la climatologia, 

com per exemple a tenir en compte si són espais tancats sense aire 

condicionat.  


