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Calendari de les PAU 2011
Horari de les proves

Calendari de les PAU 2011
Anualment hi ha dues convocatòries de les PAU: una ordinària (al mes de juny) i una extraordinària (al mes de
setembre).
Cal abonar el pagament de les taxes per a cada convocatòria en què es presenti l'estudiant.
Els tràmits que cal fer per matricular-se a cada una de les convocatòries, així com per conèixer els resultats
obtinguts, tot i ser molt similars són diferents per a cada convocatòria i per a cada estudiant. Tot seguit podeu
trobar una breu descripció de cada un dels tràmits, el termini per fer-los, el mitjà pel qual es poden presentar i qui
en pot o n'ha de fer ús.
Descripció dels tràmits
Prematrícula de les proves.
Els estudiants matriculats de 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya cal que triïn les
matèries de les quals s'examinaran, prèviament a la matrícula definitiva de les proves. El resguard obtingut
en aquest tràmit no és un rebut de pagament.
Aquesta prematrícula no serà modificable en cap cas pel que fa a les matèries triades:
llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià)
matèria comuna (Història o Història de la filosofia)
cap de les matèries de modalitat.
Tanmateix, serà en el moment de la matrícula quan l’estudiant decidirà, entre les matèries de
modalitat triades, la matèria de modalitat de la fase general i les matèries de modalitat de la fase
específica
Matrícula de les proves.
Tots els estudiants que vulguin examinar-se de les PAU cal que facin el pagament de les taxes corresponents
dins el termini fixat en cada cas. El darrer dia de pagament es pot consultar en el mateix full de matrícula.
En cas d'haver de presentar documentació addicional (fotocòpia del títol de família nombrosa o
monoparental vigent, altre document acreditatiu que permeti gaudir de l'exempció de les taxes, sol·licitud
exempció de català, exempció de llengua estrangera i/o documentació dels alumnes que han realitzat el 2n
curs de batxillerat a l'estranger) cal seguir aquestes instruccions:
Estudiants de matrícula lliure: han de fer-la arribar a l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la
Universitat en la data prevista al full de matrícula.
Estudiants que el curs 2010-2011 fan el 2n curs de batxillerat a Catalunya:
a la convocatòria de juny han de fer-la arribar al centre de secundària dins el termini de
matrícula.
a la convocatòria de setembre han de fer-la arribar a l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés
a la Universitat en la data prevista al full de matrícula.
Consulta del tribunal i lloc d'examen de les proves.
L'estudiant haurà d'informar-se, dies abans de les proves, de l'adreça exacta on farà els exàmens de les PAU.
El tribunal de les PAU és diferent a la convocatòria de juny i a la de setembre i, per tant, també ho és la
facultat o escola on aquest es troba (adreça i població diferents). És necessari, per tant, consultar el lloc
d'examen tant a la convocatòria de juny com a la de setembre.
Resultats de les PAU.
On s'ha de recollir la documentació?
Estudiants de matrícula lliure: en funció de la universitat d'adscripció (la qual consta en el full de
matrícula de les proves), cal consultar l'adreça de recollida en l'apartat adreces d'interès del web.
Estudiants que el curs 2010-2011 fan el 2n curs de batxillerat a Catalunya:
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a la convocatòria de juny, en el seu centre de secundària.
a la convocatòria de setembre, en funció de la universitat d'adscripció (la qual consta en el full
de matrícula de les proves), cal consultar l'adreça de recollida en l'apartat adreces d'interès
del web.
Presentació de sol·licituds de reclamació i doble correcció.
Els estudiants poden sol·licitar doble correcció o reclamació dels 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).
En el moment de presentar la sol·licitud de doble correcció cal adjuntar-hi obligatòriament les targetes
originals de les qualificacions de les PAU. El lloc de lliurament consta a la mateixa sol·licitud.
Resultats de reclamació i doble correcció (resolució de sol·licituds).
Tots els estudiants que presentin sol·licitud de doble correcció hauran de recollir les targetes amb la
resolució de la sol·licitud presentada. En el cas dels estudiants amb canvi de nota en el procediment de
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.
Presentació de 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. El lloc de lliurament consta a la mateixa sol·licitud.
Resultats de reclamació a la doble correcció (resolució de sol·licituds).
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.

Convocatòria ordinària: PAU juny 2011
Aquells tràmits que s'hagin de fer per Internet es faran a l'adreça https://accesnet.gencat.cat/
Tràmit
(veure'n la descripció)

Termini

Com es pot
realitzar?

del 23 de
Prematrícula

febrer al 7 de

Per Internet

març
del 9 al 21 de
febrer
Matrícula

Per Internet

del 25 de
maig al 6 de

Per Internet

juny
Tribunal i lloc d'examen 10 de juny

Per Internet

Qui pot o ha de fer el tràmit?
Estudiants que l'any 2011 fan el 2n curs de
batxillerat a Catalunya
Estudiants de matrícula lliure
Estudiants que l'any 2011 fan el 2n curs de
batxillerat a Catalunya
Tots els estudiants matriculats

PAU: Proves d'accés a la universitat. Dies: 15, 16 i 17 de juny
Resultats de les PAU
Consulta provisional

30 de juny

Per Internet

4 de juliol

Presencialment

Resultats de les PAU
Lliurament de

Tots els estudiants presentats

documentació
5, 6 i 7 de juliol Presencialment **

correcció
Resultats de reclamació
i doble correcció
Sol·licituds de
reclamació a la doble
correcció
Resultats de reclamació
a la doble correcció

(consulteu la descripció del tràmit per conèixer
el lloc de lliurament)

Sol·licituds de
reclamació i doble

Tots els estudiants matriculats

15 de juliol
18, 19 i 20 de
juliol
22 de juliol

Aquells estudiants que estiguin disconformes
amb alguna qualificació de les PAU

Per Internet o

Tots els estudiants que van presentar la

presencialment

sol·licitud
Aquells estudiants que estiguin disconformes

Presencialment **

amb les qualificacions atorgades a la doble
correcció de les PAU

Per Internet o

Tots els estudiants que van presentar la

presencialment

sol·licitud
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** el lloc de lliurament consta a la mateixa sol·licitud
Convocatòria extraordinària: PAU setembre 2011
A la convocatòria de setembre, tots els estudiants han de fer els tràmits (independentment que l'any 2011 hagin
fet el 2n curs de batxillerat a Catalunya) dins el mateix termini. Aquells tràmits que s'hagin de fer per Internet es
faran a l'adreça https://accesnet.gencat.cat/
Tràmit
(veure'n la

Termini

descripció)
Matrícula

del 22 al 27
de juliol

Tribunal i lloc

2 de

d'examen

setembre

Com es pot
realitzar?

Qui pot o ha de fer el tràmit?

Per Internet

Tots els estudiants

Per Internet

Tots els estudiants matriculats

PAU: Proves d'accés a la universitat. Dies: 6, 7 i 8 de setembre
Resultats de les PAU 22 de
Consulta provisional
Resultats de les PAU
Lliurament de
documentació

Sol·licituds de
reclamació i doble
correcció

setembre

setembre

reclamació a la
doble correcció

setembre

(consulteu la descripció del tràmit per conèixer el lloc
de lliurament)

Presencialment **

alguna qualificació de les PAU (Dies 27, 28 i 30 de
setembre pels estudiants de la Universitat de Lleida,
atès que el dia 29 és festiu).

10 d'octubre

11, 13 i
14 d'octubre

Resultats de
reclamació a la

Presencialment

Aquells estudiants que estiguin disconformes amb
27, 28 i 29 de

correcció
Sol·licituds de

Tots els estudiants matriculats
Tots els estudiants presentats

26 de

Resultats de
reclamació i doble

Per Internet

19 d'octubre

doble correcció

Per Internet o
presencialment

Tots els estudiants que van presentar la sol·licitud
Aquells estudiants que estiguin disconformes amb les

Presencialment ** qualificacions atorgades a la doble correcció de les
PAU
Per Internet o
presencialment

Tots els estudiants que van presentar la sol·licitud

** el lloc de lliurament consta a la mateixa sol·licitud

Horari de les proves
La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja.
Les PAU del batxillerat del curs 2010-2011 tindran lloc els dies 15, 16 i 17 de juny de 2011 i els dies 6, 7 i 8 de
setembre de 2011, d'acord amb l'horari següent:
Horari de les PAU:
Dia 15 de juny i 6 de setembre
8.30-9.00

Comprovació de les dades de l'alumnat

9.00-10.30

Llengua castellana i literatura

11.00-12.30

Llengua catalana i literatura
Anàlisi musical

13.00-14.30

Economia de l'empresa
Ciències de la terra i del medi ambient
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14.30-15.30

15.30-17.00
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DESCANS PER DINAR
Literatura castellana
Tecnologia industrial

Dia 16 de juny i 7 de setembre
8.30-10.00
10.30-12.00

Història
Història de la filosofia
Llengua estrangera
Cultura audiovisual

12.30-14.00

Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Química

14.00-15.00

15.00-16.30

DESCANS PER DINAR
Literatura catalana
Dibuix tècnic

Dia 17 de juny i 8 de setembre
8.30-10.00

Geografia
Física
Disseny

10.30-12.00

Grec
Biologia
Dibuix artístic

12.30-14.00

Llatí
Matemàtiques

14.00-15.00

15.00-16.30

DESCANS PER DINAR
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.
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