
PAU 2020
IES HONORI GARCÍA



FASE OBLIGATÒRIA

4 exàmens comuns 

● Castellà

● Valencià

● Història d’Espanya

● Idioma estranger (anglés). L’idioma cursat al batxillerat.

1 examen d’una de les 4 troncals generals de modalitat cursada

● Matemàtiques II

● Matemàtiques Aplicades a lesCiències Socials II

● Llatí II 

● Fonaments de l’Art II



FASE OBLIGATÒRIA

● No es necessita un mínim de punts per a superar cada matèria.

● LA NOTA és la mitjana aritmètica dels exercicis.

● Mínim de 4 punts en la qualificació de la fase obligatòria



FASE OBLIGATÒRIA

● La Qualificació de la Fase Obligatòria (QFO) és la mitjana de les cinc notes

Amb la QFO i la Nota Mitjana de Batxillerat (NMB) es calcula la nota d’accés 

(NAU), com:

NAU = 0,6 NMB + 0,4 QFO

Aquesta NAU té validesa indefinida, ha de ser igual o superior a 4 punts i es pot 

incrementar amb la Fase Voluntària per a obtindre una Nota d’Admissió a la 

Universitat (NAU) màxima de 14 punts



FASE VOLUNTÀRIA

● Màxim de 4 assignatures d’entre troncals d’opció de qualsevol modalitat de

Batxillerat o de les 3 troncals generals amb vinculació a modalitat diferents

de la que s’examina en la Fase Obligatòria

● O dels 3 idiomes estrangers diferents del que s’examina en la Fase Obligatòria.

● Pot examinar- se, en aquesta Fase, de les assignatures que vulga, les haja

cursades o no.



FASE VOLUNTÀRIA

● Sols es tindrà en compte la qualificació de 2 assignatures

(les MÉS FAVORABLES després de la ponderació).

● Es necessita una nota mínima de 5 per a superar cada matèria.

● Es poden obtenir fins a 4 punts.

● Els exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a l’admissió a la 

universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta 

fase.



NOTA ADMISSIÓ

0,6 NMB + 0,4 QFO + aM1 + bM2

NMB = Nota mitjana de batxillerat

QFO = Qualificació de la fase obligatòria

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades de la fase 

voluntària o de la troncal general vinculada a la modalitat examinada a la fase 

obligatòria

a, b = Paràmetres de ponderació

Qualificació definitiva d’accés (amb tres xifres decimals) fins a 14 punts



EJEMPLO: 
Alumno de 
la 
modalidad 
de 
Ciencias

NOTA MEDIA DE BACHILLERATO: 7

FASE OBLIGATORIA

MATERIAS COMUNES:

Lengua Castellana: 7

Lengua Valenciana: 8

Historia de España: 6

Idioma extranjero: 7

TRONCAL DE MODALIDAD GENERAL

Matemáticas II: 8 (x0,2)= 1,6

NOTA MEDIA FASE OBLIGATORIA: 7,2

FASE VOLUNTARIA

NOTA DE ADMISIÓN



NOTA DE ADMISIÓN

NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (NAU)

0,6 NMB + 0,4 CFO

(0,6x7)+(0,4x7,2)= 4,2+2,88= 7,08

NOTA DE ADMISIÓN A UN GRADO 

UNIVERSITARIO

(EN CASO DE QUE LAS MATERIAS OPCIONALES PONDEREN CON 

0,2)



CARACTERÍSTIQUES DE LES PAU

● Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dos opcions, de les quals 

l’estudiantat n’escollirà una i la contestarà de manera completa.

● Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens.

● Els exàmens es puntuaran de 0 a 10, amb dos xifres decimals.

● No hi haurà una PAU residual per a l’estudiantat de normatives anteriors. Tot 

l’estudiantat farà les PAU amb l’estructura actual.



PONDERACIONS

Les universitats fan públics els valors dels paràmetres per a les matèries de 

modalitat.

ELS VALORS SÓN DE 0,1 – 0,2

Per a l’accés a la Comunitat Valenciana consulteu el següent enllaç:

Ponderacions 2019 

Caducitat de les ponderacions

Acord ponderació assignatura “Història d’Espanya”

http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/166939975/Tabla+de+Ponderaciones+2019/28da5ae3-36bb-4bb0-a4d5-2cd307f40721
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017865576&name=DLFE-1348902.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017865576&name=DLFE-1348903.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017865576&name=DLFE-1348903.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017865576&name=DLFE-1348903.pdf


REVISIONS

⚫ L’estudiantat,  podran  sol·licitar la revisió de la qualificació obtinguda en un o 

més exàmens dels que composen les proves d’accés a la universitat, i seran 

corregides per un corrector/a diferent.

⚫

⚫ Termini  de  presentació  de les sol·licituds:  tres  dies  hàbils (comptats  a partir 

de la data de la publicació de les qualificacions) 



Dues  parts:

⚫ 1r: es  comprovarà  que  en  la  primera correcció totes les  qüestions  han  estat  

avaluades i no  hi  ha errors  materials  en  el procés  del  càlcul de  la  qualificació  

final. (Aquesta  feina  la  realitzarà  el  professorat encarregat de la segona correcció) En  

el  cas  que  hi  haguera  alguna  incorrecció  en  la  primera  qualificació,  es  corregirà  

aquesta.

⚫ 2n: es procedirà  a  fer  la  segona  correcció. En  el cas que hi haguera una diferència 

menor a dos punts entre les dues qualificacions, la qualificació  serà  la  mitjana  

aritmètica de  les  qualificacions  obtingudes  en  les  dues correccions.  En  el  supòsit  

que  existisca  una  diferència  de  dos  o  més  punts  entre  les dues  qualificacions,  

s'efectuarà,  d'ofici,  una  tercera  correcció i  la  qualificació  final serà la mitjana 

aritmètica de les tres qualificacions. 



CONVOCATÒRIES

Hi ha 2 convocatòries (juny i juliol)

HORARI PAU

L’alumnat que ho desitge pot presentar-se en successives convocatòries per a 

millorar la seua nota en qualsevol de les 2 fases (obligatòria i/o voluntària).

Es considerarà la qualificació obtinguda en la nova convocatòria sempre que siga 

MAJOR a l’anterior.

http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/166939975/Horario+PAU+2019/649752a8-2d92-4aaf-b863-86a67a0e0363


PREGUNTES FREQÜENTS EN RELACIÓ 

A L’ACCÉS I L’ADMISSIÓ A LA 

UNIVERSITAT 

EL CURS 2020-2021.

(aplicables durant el curs 2019-2020)



1) Puc examinar-me en la Fase Obligatòria de l’assignatura de 

Química?

NO. 

Els exàmens de la Fase Obligatòria sols poden ser Castellà, Valencià,

Història d’Espanya, Idioma estranger i una de les 4 assignatures troncals

generals amb vinculació a modalitat de batxillerat, que són: Matemàtiques

II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments

de l’Art II.

Tots els estudiants que es presenten a la Fase Obligatòria s’examinaran 

en aquesta fase d’almenys una de les 4 troncals generals de modalitat

(Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí

II o Fonaments de l’Art II), que ha de ser obligatòriament la que han

cursat com a troncal general (si són estudiants de la LOMCE).



2) Puc examinar-me d’un idioma estranger no cursat?

NO. 

Per acord de la Comissió Gestora del dia 10 de maig de 2018, en la

Fase Obligatòria, l’assignatura Idioma Estranger ha de ser 

obligatòriament

l’idioma estranger cursat com a primera llengua estrangera. Serà el cursat

entre els següents 4 idiomes: Anglés, Francès, Italià o Alemany.

5) Podrà haver examen oral d’alguna assignatura en les PAU de 

2020?

NO.  

No  hi  haurà  examen  oral  en  cap  dels  exàmens  dels  4  idiomes 

estrangers, ni tampoc en cap de les altres assignatures. 



3) Si sóc del batxillerat de Ciències, puc examinar-me en la Fase

Obligatòria de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II?

NO 

(si és estudiant de LOMCE). L’assignatura troncal general de

modalitat de la Fase Obligatòria ha de ser obligatòriament la cursada com

a troncal general d’entre les quatre vinculades a modalitat de batxillerat:

Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí

II o Fonaments de l’Art II.

Un estudiant de la modalitat de batxillerat de Ciències sí que pot

examinar-se de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, però en

la Fase Voluntària. En aquesta Fase Voluntària les assignatures poden 

ser cursades o no cursades.



4) Puc presentar-me en les PAU de les dues assignatures de

matemàtiques?

Si, posant-ne una en una fase (obligatòria o voluntària) i l’altra en l’altra

fase. Cal tindre present que en Fase Obligatòria s’ha de posar

obligatòriament la que s’està cursant com a troncal general. També es

podria fer posant-les les dues en la Fase Voluntària i examinant-se en la

Fase Obligatòria o de Llatí II o de Fonaments de l’Art II si l’estudiant és

de la modalitat de batxillerat corresponent i està cursant-ne una d’elles

com a troncal general.

L’estudiant pot presentar-se en la fase voluntària de qualsevol de les 19

assignatures següents: les 13 troncals d’opció (de qualsevol modalitat), o

les 3 troncals generals de modalitat que no són la que ha posat per obligació de 

cursada com a troncal general en la fase obligatòria o els 3 idiomes estrangers que no 

són el que ha posat per obligació de cursat com a idioma estranger en la fase 

obligatòria.



5) L’assignatura troncal general vinculada a modalitat de batxillerat

(Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II,

Llatí II o Fonaments de l’Art II) de la Fase Obligatòria puntua dues

vegades? I l’idioma estranger?

SI, la qualificació d’aquesta assignatura s’utilitza dues vegades, per a

calcular la mitjana de les 5 de la Fase Obligatòria i també per a 

ponderar, junt a les altres 4 (com a màxim) de la Fase Voluntària que 

s’utilitzen per a ponderar.

L’idioma estranger de la Fase Obligatòria esta en la mateixa situació.



6) Si no em presente a la Fase Voluntària també em pondera la 

troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria? I l’idioma 

estranger?

SI. 

Si un estudiant no es presenta a cap assignatura de la Fase Voluntària

pot tindre un màxim de 14 punts per a l’admissió a la universitat perquè

l’assignatura troncal general cursada amb vinculació a modalitat

(Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II,

Llatí II o Fonaments de l’Art II) li pondera automàticament (en aquelles

titulacions en què pondere), i també la nota de l’idioma estranger de la

Fase Obligatòria. Cal tindre present que la troncal general vinculada a

modalitat sempre puntua 0,2, en aquelles branques en què pondera.



7) Si em presente a la Fase Voluntària també em pondera l’assignatura

de la Fase Obligatòria?

SI. 

Un estudiant pot tindre un màxim de 6 assignatures que li ponderen,

les 4 de la Fase Voluntària, la troncal general de modalitat de la Fase

Obligatòria i l’Idioma Estranger de la Fase Obligatòria. 

El sistema informàtic agafarà, per a cada titulació universitària, les qualificacions 

de les 2 (d’aquestes 6 assignatures) que millor nota d’admissió li resulte a

l’estudiant.



8) Puc presentar-me en la Fase Voluntària a l’assignatura de 

Ciències de la Terra i Mediambientals?

NO. Hi ha un total de 24 assignatures que tenen examen en les PAU de

2019. Les assignatures de les PAU són totes de segon curs de 

batxillerat, les 11 troncals generals (considerant els 4 idiomes estrangers 

i les 4 amb vinculació a modalitat de batxillerat) i les 13 troncals d’opció 

(les de les diferents modalitats de batxillerat: 5 del batxillerat de Ciències, 

5 del batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials i 3 del batxillerat d’Arts).

D’aquestes 24, sols 21 s’utilitzen per a les ponderacions, les 17 de

modalitat de batxillerat i els 4 idiomes estrangers.

No tenen examen de les PAU ni serveixen per a les ponderacions les 9

assignatures que ara ja no formen part de les PAU: Anàlisi Musical,

Ciències de la Terra, Dibuix Artístic, Electrotècnia, Història de la Música i

la Dansa, Literatura Universal, Llenguatge i Pràctica Musical, Tècniques

d’Expressió Graficoplàstica i Tecnologia Industrial. Tampoc tenen

examen en les PAU ni s’utilitzen per a les ponderacions les altres

assignatures específiques: Psicologia, Tecnologies de la Informació i la

Comunicació, etc.



9) Puc presentar-me sols a alguns exàmens de la Fase 

Obligatòria?

No. 

Si un estudiant es presenta a la Fase Obligatòria, ho ha de fer de

forma completa, de les 5 assignatures: Castellà, Valencià, Història

d’Espanya, l’idioma estranger i també la troncal general de modalitat

cursada com a troncal. No es guarda cap nota d’assignatura de Fase

Obligatòria per a augmentar-la de forma parcial.



10) L’assignatura Història de la Filosofia sí que pondera?

Si, aquesta assignatura és ara una troncal d’opció, per tant sí que

s’utilitza en les ponderacions. Per a la Preinscripció esta 

assignatura

pondera 0,2 en tots els Graus de les branques de coneixement Arts 

i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques.

L’examen  d’aquesta assignatura es pot fer sols en Fase Voluntària.



11) Amb les meues notes d’accés de Fase Obligatòria i Fase 

Voluntària puc accedir a les titulacions universitàries de la resta de 

comunitats autònomes?

SI. 

Continua havent districte universitari únic, és dir, que l’accés és a totes

les universitats públiques espanyoles. El que pot passar és que el sistema

de ponderacions no coincidisca en unes comunitats autònomes o altres i

per tant, en cadascuna s’aplicarà el seu sistema de ponderacions propi.

També pot passar que algunes comunitats autònomes facen una 

ordenació diferent per als estudiants que estaven exempts de fer les PAU 

en 2017.



25) Si sóc un estudiant del batxillerat musical, com no estic cursant cap de les 4

assignatures troncals generals de modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques

Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II), de quina

assignatura de modalitat m’examine en la Fase Obligatòria?

Els estudiants del batxillerat musical, també han de cursar obligatòriament una de les 4

assignatures troncals generals amb vinculació a modalitat de batxillerat (Matemàtiques

II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II), per

tant també han d’examinar-se d’aquesta assignatura en la seua Fase Obligatòria de les

PAU.



12) Com seran els exàmens de les PAU per als estudiants de batxillerat o

de cicles formatius?

Els exàmens de les PAU de 2019 tindran la mateixa estructura que els de

les PAU de 2018. Sols ha hagut canvis mínims en el de Física. Es pot

consultar la GUIA DE LES PAU 2019 amb les característiques dels

exàmens, els criteris generals de correcció i els models d’examen de

cadascuna de les 24 assignatures de les PAU de 2019.



13) Puc presentar-me en les PAU de més d’un idioma estranger?

Si, posant-ne un en la fase obligatòria i els altres (màxim 3) en la

voluntària. Cal tindre present que en Fase Obligatòria s’ha de posar

obligatòriament la que s’està cursant com a primera llengua estrangera.

L’estudiant pot presentar-se en la fase voluntària de qualsevol de les 19

assignatures següents: les 13 troncals d’opció (de qualsevol modalitat), o

les 3 troncals generals de modalitat que no són la que ha posat per

obligació de cursada com a troncal general en la fase obligatòria o els 3

idiomes estrangers que no són el que ha posat per obligació de cursat

com

a idioma estranger en la fase obligatòria.

Si l’estudiantat es presenta sols a la Fase Voluntària pot presentar-se

de qualsevol de les 21 assignatures que serveixen per a ponderar

(màxim de 4 per convocatòria)



14) L’examen de cada idioma estranger és únic o és diferent si és 

el d’una fase o l’altra fase?

L’examen és únic per a cada assignatura.

Passa el mateix amb els exàmens de les assignatures:

Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències

Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II.



MÉS INFORMACIÓ 

● Guia de les Pau

● Preguntes freqüents

● Relació entre titulacions i branques de coneixement

● Novetats 2019

http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/166939975/Gu%C3%ADa+PAU+2019/68aabf86-feac-4dcb-b5f2-f64b83b9d591
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017865576&name=DLFE-1356377.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017865576&name=DLFE-1356383.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017865576&name=DLFE-1356383.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500019656657&name=DLFE-1526866.pdf


CALENDARI PAU 2020

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY

1. Inscripció dels estudiants en les PAU: del 25 de maig al 4 de juny (el termini finalitza 

a les 14 hores del dia 4)

2. Control de llistats i aules per les universitats: 5 de juny.

3.Realització dels exàmens de les PAU pels alumnes: 9, 10 i 11 de juny.

4. Correcció d’exàmens: del 12 al 17 de juny.

5. Introducció de notes: 13 de juny.

6. Entrega de notes: 19 de juny a partir de les 14 hores.



7. Termini per a sol·licitar revisions: 22, 23 i 25 de juny (el termini finalitza a les 14 hores 

del dia 25)

8. Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera 

correcció): 2 de juliol.

9. Període de petició de veure exàmens: 3 i 6 de juliol.

10. Visualització d’exàmens: 10 de juliol.



CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

1. Inscripció dels estudiants en les PAU: 25 al 27 de juny, (el termini finalitza a les 14 

hores del dia 27 de juny).

2. Control de llistats i aules per les universitats: 28 de juny.

3. Realització dels exàmens de les PAU pels alumnes: 2, 3 i 4 de juliol.

4. Correcció d’exàmens: del 5 al 9 de juliol.

5. Introducció de notes: 10 de juliol.

6. Entrega de notes: 10 de juliol a partir de les 17 hores.



7. Termini per a sol·licitar revisions: 16, 17 i 20 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores 

del dia 20).

8. Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera 

correcció): 24 de juliol.

9. Període de petició de veure exàmens: 27 i 28 de juliol.

10. Visualització d’exàmens: 29 de juliol.


