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De
emà com
mencen les prove
es d’acc
cés a la universit
u
tat (PAU) de
se
etembre amb
a
5.40
06 matric
culats
oria d’estud
diants, un ttotal de 3.9
952, es pres
senta a la ffase genera
al de
La gran majo
s proves i a algun dels exàmens
s de la fase
e específica
a
les
584
4 estudiantts faran la prova d’ap
ptitud perso
onal (PAP) per acced
dir als estud
dis
d’E
Educació in
nfantil i primària
Dilluns, 4 de se
etembre de 2017
2

Un total de 5.4
406 estudia
ants s’han m
matriculat de
e la prova d’accés
d
a la universitat
(PA
AU) en la co
onvocatòria
a extraordinà
ària de sete
embre. Els exàmens
e
coomençaran
dem
mà dimarts i continuara
an dimecre s i dijous, en
e horari de matí i tardaa. Per
dem
marcacionss, dels 5.406
6 inscrits, 4 .083 estudiants faran els
e exàmenns a Barcelo
ona,
578
8 a Tarrago
ona, 424 a Girona
G
i 321
1 a Lleida. Hi
H haurà 22 tribunals, qque estaran
n
ubiicats a Barccelona (12),, Bellaterra (4), Girona (2), Lleida (2) i Tarraggona (2).
La major part dels estudia
ants, 3.952 (un 73%), es presenta
a a les provves de la fas
se
gen
neral i a alg
gun dels exà
àmens de la
a fase espe
ecífica i 1.45
54 faran nom
més exàme
ens
de la fase esp
pecífica (1.0
023 són estu
udiants de Batxillerat
B
i 431 de Ciccles Formatiius
de Grau Supe
erior). D’altra
a banda, 3. 414 estudia
ants que es presenten a les PAU de
settembre són de matrícula ordinària
a. Un total de
d 291 perso
ones es preesenten perr
millorar nota i 190 ho fan després de
e suspendre
e en anterio
ors convocaatòries.
Pel que fa als horaris dels exàmens , són els se
egüents:
D
Dimarts 5
9
9.00-10.30 Llengua castellana
c
i literatura
11.00-12.30 Llengua catalana
c
i litteratura
12.30-14.00 DESCAN
NS
Anàlisi mu
usical
14.00-15.30 Economia
a de l’empre
esa
Química
Dibuix tèc
cnic
16.00-17.30
Literatura castellana
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D
Dimecres 6
9
9.00-10.30 Història o Història de
e la filosofia
a
11.00-12.30 Llengua estrangera
e
12.30-14.00 DESCAN
NS
Ciències de
d la terra i del medi ambient
a
14.0-15.30 Disseny
Matemàtiq
ques aplica
ades a les Ciències
C
Socials
Electrotèc
cnica
16.00-17.30 Història de l’art
Història i fonaments de les arts
D
Dijous 7
Física
9
9.00-10.30
Geografia
a
Dibuix arttístic
11.00-12.30 Llatí
Matemàtiq
ques
12.30-14.00 DESCAN
NS
Biologia
14.00-15.30 Cultura au
udiovisual
Grec
16.00-17.30 Literatura catalana
Tecnologia industriall
Aixxí mateix, ell divendres dia 8, en un
n únic tribunal ubicat a Barcelonaa, un total de
e 584
esttudiants rea
alitzaran la prova
p
d’aptiitud personal (PAP) pe
er accedir a ls graus en
Educació infan
ntil i primàriia, d’acord a
amb la nova
a estructura
a d’aquestaa prova que ja es
va realitzar en
n la convoca
atòria de jun
ny. Aquesta
a nova PAP
P consisteix en dos
exà
àmens que avaluen, re
espectivame
ent, la Com
mpetència co
omunicativaa i de raonament
críttic i la Competència log
gicomatemà
àtica.
Elss estudiantss podran consultar el re
esultat de le
es proves a partir del ddilluns 18 de
e
settembre al po
ortal http://a
accesnet.ge
encat.cat i, en el mome
ent de la coonsulta dels
ressultats podra
an descarre
egar-se el d
document personal acrreditatiu de les seves
qua
alificacions dotat amb un codi seg
gur de verificació.
La preinscripcció universitària de sete
embre serà els dies 20
0 i 21 de settembre.
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