L’accés i l’admissió a la universitat amb la LOMCE
Prova de batxillerat per a l’accés a la universitat (PBAU)

Admissió a la universitat

Títol genèric de la presentació

PROVA DE BATXILLERAT PER A L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PBAU)

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA
1

L’han de fer tots els alumnes que tinguin el títol de batxillerat i vulguin accedir a la universitat.

2

Excepcionalment i només per a aquest curs, els alumnes amb matèries soltes de 2n de
batxillerat i els que varen titular el curs 2015-2016 tenen accés a la universitat sense fer la
prova. Si volen fer la PBAU l’han de fer com els altres alumnes.

3

La PBAU consta de dos blocs: Bloc d’accés (obligatori) i bloc d’admissió (voluntari, com ara)

4

Excepcionalment i només per a aquest curs, els alumnes del punt 2 que no han cursat la
matèria troncal general de la seva modalitat, poden optar per examinar-se o no d’aquesta
matèria en el bloc d’accés.

5

Els alumnes que han aprovat les PAU en convocatòries anteriors no han de fer la PBAU.

6

Per poder examinar-se d’una matèria del bloc d’admissió no cal haver-la cursada.

7

Els alumnes es podran examinar d’un màxim de 3 matèries del bloc d’admissió

8

Nou sistema de revisió de les qualificacions de la PBAU.
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PROVA DE BATXILLERAT PER A L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PBAU)

BLOC D’ACCÉS

ESTRUCTURA DE LA PBAU

Història d’Espanya
Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Primera llengua estrangera II (la que ha cursat l’alumne)
Segons la modalitat triada, les següents matèries cursades:
Matemàtiques II, Matemàtiques aplicades a les ciències socials II, Llatí II o Fonaments de l’art II

BLOC D’ADMISSIÓ
Biologia
Dibuix Tècnic II
Física
Geologia
Matemàtiques II
Química

Economia de l’Empresa
Geografia
Grec II
Història de l’art
Història de la Filosofia
Llatí II
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Arts Escèniques
Cultura Audiovisual II
Disseny
Fonaments de l’art II
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ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT (PBAU)
UIB
1

La nota d’accés serà la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i del 40%
de la nota, que ha de ser un mínim de 4, del bloc d’accés de la PBAU. Aquesta nota serà sobre
10 i per superar la PBAU, la mitjana ha de ser com a mínim de 5.

2

La nota d’admissió arriba fins a 14 ponderant les qualificacions de dues de les matèries
superades del bloc d’accés i del bloc d’admissió.

3

Els alumnes de batxillerat amb una prova d’accés superada (PAU o PBAU) o els que tenen el
títol de tècnic superior tenen prioritat sobre els alumnes que no han superat cap prova.

4

La mitjana de la nota del bloc d’accés dels alumnes que de forma excepcional no s’han
examinat de la troncal general de la seva modalitat, es calcularà sobre la resta de les notes.

ACORD DE LA CRUE
Se segueixen tots els punts anteriors menys el punt 4.

ALTRES UNIVERSITATS
Només el punt 1. La resta s’ha de consultar a cada universitat.

