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ORIENTACIÓ – INFORMACIÓ – PRENDRE DECISIONS

Els estudis de CFGS permeten l’accés a la universitat, però per 
prendre decisions cal tenir informació i es recomana seguir els 
següents passos: 

1r)  Caldrà decidir què vols estudiar

2n)  Saber quina nota d’accés podria ser necessària i preveure 
quina nota de cicle tindràs

3r) Donar-te d’alta a Accessnet per fer tots els tràmits d’accés, 
pagament i seguiment de les PAU, PAP i preinscripció 
universitària

4t) Una opció per millorar la nota és presentar-te a les PAU 
(Selectivitat). Convé conèixer com funcionen

5è) Saber si cal fer una Prova d’Aptitud Personal (PAP)

6è) Conèixer com funciona la preinscripció universitària
Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/consultarLlistarGrauPerNom.do?partMenuId=13&nom=&idioma=ca
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/llistes_de_notes_de_tall_centres_d_estudi_i_places/
https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/02_serveis_i_tramits/tramits/tramit/Prova-dacces-a-la-universitat-per-a-estudiants-de-batxillerat-estudiants-de-cicle-formatiu-de-grau-superior-i-altres-suposits
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/


 

1r)  DECIDIR QUÈ VOLS ESTUDIAR
És important conèixer:És important conèixer:

1. Quines són les teves competències i interessos1. Quines són les teves competències i interessos. . 

Pots fer qüestionaris d’orientació o activitats d’autoconeixementPots fer qüestionaris d’orientació o activitats d’autoconeixement

2. Els estudis universitaris que vols realitzar2. Els estudis universitaris que vols realitzar

Durada, matèries, sortides professionals, universitats on pots Durada, matèries, sortides professionals, universitats on pots 
cursar-la, requisits per accedir (nota de tall, si cal les PAP,...)cursar-la, requisits per accedir (nota de tall, si cal les PAP,...)

Buscar informació  les pàgines web d’estudis universitaris, Saló Buscar informació  les pàgines web d’estudis universitaris, Saló 
de l’Ensenyament, jornades de portes obertes,...de l’Ensenyament, jornades de portes obertes,...

3. Conèixer les sortides laborals dels estudis3. Conèixer les sortides laborals dels estudis

Buscar informació  les pàgines web d’estudis universitaris, Buscar informació  les pàgines web d’estudis universitaris, 
d’orientació, SEPE, SOCd’orientació, SEPE, SOC

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



 

1. Quines són les teves competències i interessos
Qüestionaris d’autoconeixement:

 Qüestionari d’orientació del Departament d’Ensenyament 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/

 Portal Educaweb amb aspectes a tenir en compte per l’orienació i un qüestionari molt 
complet. Valora interessos, valors ocupacionals, aptituds i habilitats i tens els resultats.

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/como-escoger-unos-estudios-profesion/

http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/

 Qüestionari d’orientació del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=showIntr
o

 Web de Barcelona Activa. Informació i recursos sobre interessos professionals. Hi ha 
enllaços amb informació i valoració: interessos, competències, formació, projecte 
professional.

http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=ct&gEnviro
nment=singleWeb
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http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/como-escoger-unos-estudios-profesion/
http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=showIntro
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=showIntro
http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=ct&gEnvironment=singleWeb
http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=ct&gEnvironment=singleWeb


 

  2. Els estudis universitaris que vols realitzar

Informació d’estudis universitaris

 Universitat i Recerca (Generalitat de Catalunya, universitats catalanes)

http://universitats.gencat.cat/ca/cercador/

Portal Unportal. Informació d’estudis universitaris a Catalunya

http://www.unportal.net/wb/unportal/ca/cercador/index.html

 Portal Universia (universitats de Catalunya i altres comunitats autònomes)

http://www.universia.es/

 Portal Educaweb (informació d’universitats públiques i privades de Catalunya)

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/estudis-universitaris/tipus-estudis-universitaris/

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

http://universitats.gencat.cat/ca/cercador/
http://www.unportal.net/wb/unportal/ca/cercador/index.html
http://www.universia.es/
http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/estudis-universitaris/tipus-estudis-universitaris/


 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

3. Les sortides laborals dels estudis
Les universitats informen de les sortides laborals dels estudis però si voleu més Les universitats informen de les sortides laborals dels estudis però si voleu més 
informació...informació...

  Cercador Què i perquè estudiar en les universitats catalanesCercador Què i perquè estudiar en les universitats catalanes. Hi ha fitxes dels . Hi ha fitxes dels 
graus que inclou les sortides professionals i el mercat laboralgraus que inclou les sortides professionals i el mercat laboral

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/consultarGrauPerNom.do?par
tMenuId=13

 Pàgines web de les universitats, en moltes d’elles quan s’explica el grau s’informa de 
les sortides professionals i el mercat laboral. Convé consultar el mateix grau en diferents 
centres universitaris

 SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). Cercador per conèixer les feines. (No surten 
totes les ocupacions)

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioT
robarFeina/coneixer_feines.html

 SEPE (Servicio Público de Empleo). Cercador per conèixer les feines. (No surten 
totes les ocupacions)

https://www.sepe.es/indicePerfiles/indicePerfiles.do?idioma=es

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/consultarGrauPerNom.do?partMenuId=13
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/consultarGrauPerNom.do?partMenuId=13
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/coneixer_feines.html
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/coneixer_feines.html
https://www.sepe.es/indicePerfiles/indicePerfiles.do?idioma=es


 

2n) QUINA NOTA D’ACCÉS PODRIA SER 
NECESSÀRIA I PREVEURE QUINA NOTA DE 
CICLE TINDRÀS TU

La nota d’accés no es sap amb seguretat perquè depèn de l’oferta i 
la demanda de cada grau. 

Orientativament es poden consultar les notes de tall que hi ha hagut 
en preinscripcions d’anteriors anys (en diferents anys i la nota a l’inici i 
final del procés)

La nota final surt de:

La qualificació final del CFGS. No la saps fins que no finalitzes el 
cicle i et tens el certificat de notes. La qualificació és ponderada tenint 
en compte les hores de cada mòdul.

 Es pot augmentar la qualificació realitzant les PAU (només matèries 
específiques). 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/llistes_de_notes_de_tall_centres_d_estudi_i_places/


 

3r) DONAR-SE D’ALTA A ACCESNET

Els tràmits d’accés als estudis universitaris i el seu seguiment es fan a través 
del portal Accessnet.

Quan has decidit quins estudis que vols realitzar, ja et pots donar d’alta al 
portal web, on podràs trobar els tràmits necessaris a realitzar sobre:

Proves d’Accés a la Universitat (PAU):
• Matrícula (inscripció, pagament i documentació a presentar)
• Calendari i lloc de les proves 
• Seguiment pas a pas de l’evolució del calendari
• Publicació de les notes i reclamacions d’exàmens

Prova de Prova d’Aptitud Professional  (PAP a Ed. Infantil i primària):
• Matrícula (inscripció i pagament i documentació a presentar)
• Calendari de proves
• Seguiment pas a pas de l’evolució del calendari
• Publicació de les notes i reclamacions d’exàmens

Preinscripció universitària
• Selecció de la via/es d’entrada a la universitat ,com fer la preinscripció i 

documentació a presentar
• Triar fins a 8 opcions d’estudis
• Seguiment de les assignacions juny, setembre i octubre i matrícula
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https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_i_horari/calendari/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/matricula_taxes/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_i_horari/horari_lloc/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_i_horari/calendari/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/result_i_reclam/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/prova_aptitud/
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/com_fer_preinscripcio/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/quina_documentacio/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio/


 

PASSOS A SEGUIR PER DONAR-SE D'ALTA A ACCESNET

 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

https://www.youtube.com/watch?v=roWnxxocYEI&feature=youtu.be

Pots consultar com donar-te d'alta i els tràmits que pots fer a 
Accesnet en el següent vídeo

https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html


CONSULTA DELS TRÀMITS A ACCESNET 

 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

Quan hagis creat un compte, podràs consultar tots els tràmits 
realitzats, actualment en marxa i pendents per fer. 

https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html


 

El programa Accessnet no avisa del canvis i 
novetats dels nous tràmits a realitzar al teu 
correu.

Hauràs de ser tu qui haurà d’obrir el compte 
privat d'Accesnet per fer el seguiment dels 
teus tràmits per presentar-te a les PAU, PAP 
(si s'escau), seguiment de les notes i estudis 
adjudicats.

Si tens dubtes pots consultar aquí

 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

AVÍS IMPORTANT SOBRE ACCESNET

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/accesnet/PF-ACCESNET.pdf


 

3r) LES NOTES DE TALL 
 
La nota d’accés no es sap amb seguretat perquè depèn de 
l’oferta i la demanda de cada grau. 

Orientativament es poden consultar les notes de tall que hi ha 
hagut en preinscripcions d’anteriors anys (en diferents anys i la 
nota a l’inici i final del procés)

La nota final surt de:

La qualificació final del CFGS. No la saps fins que no finalitzes 
el cicle i et tens el certificat de notes. La qualificació és ponderada 
tenint en compte les hores de cada mòdul.

 Es pot augmentar la qualificació realitzant les PAU (només 
matèries específiques). 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/llistes_de_notes_de_tall_centres_d_estudi_i_places/


Selectivitat

Índex:

1.- Què és?
2.- És obligatòria?
3.- Com funcionen les proves específiques?
4.- Com puntuen les proves específiques?
5.- A quantes proves em puc presentar?

4t) OPCIÓ PER MILLORAR LA NOTA: LES 
PAU (Selectivitat) 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



Selectivitat
1. Què és?

Per organitzar millor la distribució d'alumnes dins dels 
estudis universitaris, es fan unes proves que ordenen la 
llista d'accés.

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



Selectivitat
2. És obligatòria?

A FP NO. 

Només cal fer les proves específiques si la nota de tall és 
alta.

Pels estudiants que estiguin cursant el darrer any 
d'un CFGS * durant el curs 2016/2017 cal tenir tots els 
mòduls del cicle aprovats, llevat els de formació en centres 
de treball i/o projecte. 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



 

Matèries proves específiques PAU

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

Anàlisi musical
Biologia
Ciències de la terra i 
del medi ambient
Cultura audiovisual
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Disseny
Economia de 
l’empresa
Electrotècnia
Física

Geografia
Grec
Història de l’art
Literatura catalana
Literatura castellana
Llatí
Matemàtiques aplicades a 
les ciències socials
Matemàtiques
Química
Tecnologia industrial



Selectivitat
EXEMPLE 1 

La Rita ha obtingut un 7,85 del cicle de TEI

Vols accedir a fer educació infantil

Universitat de Barcelona UB, nota tall 8,664.

No té prou nota i ha de fer les proves específiques 
per pujar nota.

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



Selectivitat

EXEMPLE 2

La Rita ha obtingut un 7,85 del cicle de TEI

Vols accedir a fer educació infantil

Universitat de Girona UdeG, nota tall 7,531

En aquest cas només li caldria fer les PAP

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



Selectivitat

4. Dates exàmens de les PAU

Són exàmens escrits realitzats a alguna universitat catalana

Tenen validesa a tot l’estat espanyol

Convocatòria JUNY

13, 14, 15 de juny

Convocatòria SETEMBRE

5, 6, 7 de setembre

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



5. Matrícula selectivitat (passos a seguir) 
(https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html

Convocatòria de juny

1r) Fer la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat (del 17 
de maig a l’1 de juny). 

2n) Imprimir el resguard de pagament. 

3r) Pagar les taxes dins del termini (del 17 maig al l’1 de juny).

4t) Proves PAU: 13, 14 i 15 de juny

Recomanable fer la matrícula abans del 25 de maig per l’alumnat que tingui clar que aprovarà tots el 
mòduls (menys FCT i projecte). L’objectiu és poder detectar incidències de matriculació, ja que sortirien 
en el primer llistat d’alumnes matriculats fins el 26 de maig. Per l’alumnat que tingui dubtes que 
aprovarà tots els mòduls, pot matricular-se fins l’1 de juny i sortirà al segon llistat que rebrà el centre 
el 2 de juny. La matrícula la realitza l’alumnat al portal Accesnet (http:// accesnet.gencat.cat)

Selectivitat

https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html


 

Convocatòria de setembre 

1r) Fer la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat (del 18 al 
24 de juliol). 

2n) Imprimir el resguard de pagament.
 

3r) Pagar les taxes dins del termini (del 18 al 24 de juliol). 

4t) Proves PAU: 5, 6 i 7 de setembre

 
L’alumnat és el responsable de dur el certificat de notes. 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

Selectivitat



Calendari selectivitat: convocatòria de juny
Matrícula per alumnes de 2n batxillerat i 
CFGS

Del 17 de maig a l'1 de juny (ambdós 
inclosos)

Consulta tribunal i lloc d’examen 9 de juny

Prova 13, 14 i 15 de juny

Tribunal especial i d'incidències 20, 21 i 22 de juny

Resultats de la prova 28 de juny

Sol·licitud reclamació i doble correcció Del 28 al 30 de juny (ambdós inclosos)

Resultats reclamació i doble correcció 10 de juliol

Sol·licitud reclamació a la doble correcció Del 10 al 12 de juliol (ambdós inclosos)

Resultats reclamació a la doble correcció 18 de juliol

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

Selectivitat
6. Calendari selectivitat 



Calendari de selectivitat: Convocatòria de setembre
Matrícula de la prova                                   
     

Del 18 al 24 de juliol (ambdós inclosos)

Consulta tribunal i lloc d’examen  31 de juliol

Prova 5, 6 i 7 de setembre

Resultats de les Prova 18 de setembre

Sol·licitud reclamació i doble correcció  Del 18 al 20 de setembre (ambdós 
inclosos)

Resultats reclamació i doble correcció 27 de setembre

Sol·licitud reclamació a la doble 
correcció

Del 27 al 29 de setembre (ambdós 
inclosos)

Resultats reclamació a la doble 
correcció

5 d'octubre

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

Selectivitat



Selectivitat
3. Notes de tall de la universitat

Podem saber les notes de tall del 2017? NO. 

La nota de tall esdevé de la quantitat d'inscripcions i de 
la quantitat de places.

Això no vol dir que una nota alta vol dir uns estudis 
difícils

Tenim dades orientatives del 2016 que no difereixen 
gaire a les d'enguany.

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/llistes_de_notes_de_tall_centres_d_estudi_i_places/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/llistes_de_notes_de_tall_centres_d_estudi_i_places/


  

7. Quotes i taxes de la selectivitat
Les taxes a abonar, per a la convocatòria 2017 en data 25-4 estava pendent. 

A nivell orientatiu tenim les quotes de 2016 que es  poden consultar en el següent enllaç 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/matricula_taxes/

Quotes Taxa ordinària Bonificació
50% quota(1) 

Bonificació
100% quota(2) 

Quota per drets 
d'examen    34,35 €  17,20 €  0,00 € 

Quota de la fase general (no la paguen CFGS només es presenten a fase específica)

Quota de la fase 
específica
(per a cada exercici) 11,50 €  5,75 €  0,00 € 

 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

Selectivitat

(1) Condicions per una bonificació 50% de la quota
(2) Condicions per una bonificació del 100% de la quota

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/matricula_taxes/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/matricula_taxes/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/matricula_taxes/


Selectivitat

Una matèria es considera superada si s’obté una 
qualificació superior o igual a 5 punts. 

Les qualificacions de les matèries de la fase específica 
tenen validesa per a l’accés a les universitats catalanes 
durant l’any en que es supera i els dos cursos 
acadèmics següents.

Et pots presentar a 0, 1, 2 o 3 proves específiques

Si et presentes a 3 només puntuaran 2. Aquelles que 
més et beneficiïn després de l'aplicació del coeficient

8. Com puntuen les proves específiques?

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



Selectivitat

Les proves es puntuen sobre 10, i després es 
multipliquen per un coeficient de 0, 0,1 o 0,2.

Aquest coeficient depèn de la relació de cada prova 
amb el grau escollit. Com més relació guarda 
l'assignatura amb la titulació, major serà el coeficient.

Cal consultar el quadre de coeficients per triar les 
assignatures que més relació guarden amb les titulacions 
triades.

Simulador per calcular la nota tenint en compte la ponderac
ió de les matèries específiques. Es pot comparar amb el que
 podries estudiar

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques__i_universitat_de_vic/info_gral/documents/Ponderacions_Catalunya.pdf
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82


Selectivitat

EXEMPLE DE COEFICIENTS

Una persona que aspira a entrar a Educació social

Si fa la prova d'electrotècnia i treu un 7 li queda en un 0 
perquè no té cap relació amb la carrera.

Si fa la prova de disseny i treu un 7 li queda en un 0,7 
perquè el coeficient és de 0,1

Si fa la prova de Història de l'art i treu un 7 li queda en 
un 1,4 perquè el coeficient és de 0,2

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



Selectivitat

 EXEMPLE D'EXÀMENS DE SELECTIVITAT

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens//

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens//


9. Lloc i horaris de les PAU (JUNY)

Horari tribunal ordinari

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_i_horari/horari_lloc/

Horari del tribunal TOE (Dislèxia, TDH, TDA) i TEI

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_i_horari/horari_lloc/

Lloc  de l’examen

Convocatòria juny: a partir del 9 de juny l’alumnat fa la consulta 
des del portal Accesnet (http:// accesnet.gencat.cat)

Convocatòria de setembre: a partir del 31 de juliol l’alumnat fa la 
consulta des del portal Accesnet (http:// accesnet.gencat.cat)

 

Selectivitat

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_i_horari/horari_lloc/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_i_horari/horari_lloc/
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5è) Saber si cal fer una Prova d’Aptitud 5è) Saber si cal fer una Prova d’Aptitud 
Personal (PAP)Personal (PAP)

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)

Índex:

1.- Què és?
2.- És obligatòria?
3.- Com funcionen les PAP?



 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

1. Què és?

És una prova d’aptitud que cal tenir-la aprovada 
per cursar alguns graus universitaris catalanes. 

Objectiu: valorar els coneixements, les habilitats i 
les competències que es consideren imprescindibles 
per poder desenvolupar amb èxit les activitats 
formatives del pla d’estudis. 

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/prova_aptitud/


 

2. És obligatòria?           SÍ

És necessària per cursar els següents graus:

•Educació infantil/educació primària (universitats públiques i privades de Catalunya)

•Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre 
- 5 anys) / Menció en Llengua Anglesa (Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya)

ALTRES GRAUS

•Ciències de l'activitat física i de l'esport (INEFC-UB, INEFC-UdL, EUSES Girona-UdG, 
EUSES Terres de l'Ebre-URV, Tecnocampus de Mataró-UPF i UVic-UCC)

•Cinema i mitjans audiovisuals (ESCAC - Universitat de Barcelona)

•Pilot d'aviació comercial i operacions aèries (CESDA - Universitat Rovira i Virgili)

•Traducció i interpretació -anglès- (Universitat Autònoma de Barcelona)

•Traducció i interpretació -anglès- (Universitat Pompeu Fabra)

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

3. Com funcionen les PAP?

Cada prova té un funcionament diferent i  
caldrà informar-se.

Nosaltres explicarem les PAP dels graus pels que 
mostreu més interès:

 Educació infantil i primària de les universitats públiques i 
privades del sistema universitari català caldrà superar una prova 
d’aptitud personal (PAP). 

 Educació infantil/Educació primària: Pla de millora de la 
formació inicial de mestre/menció Llengua anglesa) (UVic-UCC

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/prova_aptitud/
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/index.html


 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

4. Matrícula de les PAP

La matrícula es farà a través del portal 
Accesnet. Preu de la matrícula per 
determinar

https://accesnet.gencat.cat

Termini de matrícula 

Del 24 de maig al 7 de juny

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)



 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

5. Característiques de la Prova d'Aptitud 
Personal pel grau d'Educació Infantil i Primària 

Consisteix en dues proves:

•Competència comunicativa i raonament crític

•Competència lògicomatemàtica

Orientacions exàmens PAP Ed. Infantil  i Primària 
2017

Model d'examen PAP Ed. Infantil i Primària 2016

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)



 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

6. Superació de les PAP 

•La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.

•La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació 
final és igual o superior a cinc punts sobre deu.

•Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana d’ambdós 
exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens 
tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.

•Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.

•Els estudiants que provinguin de sistemes educatius de fora de 
Catalunya disposaran de l’examen en castellà i podran respondre 
en castellà.

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)



7. Queden exempts de les PAP

Estudiants que, havent-se presentat a la PAU o la 
Prova d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys 
abans de l’any 2017, compleixen les condicions de la 
PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.

Estudiants que es van presentar a la PAP els anys 
2014, 2015 i 2016 i les van superar.

Titulats universitaris o equivalents.

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



Convocatòria de Juny

Termini matrícula Del 24 de maig al 7 de juny (7 de juny darrer dia de 
matrícula i pagament)

Data de la Prova 17 de juny

Comunicació de resultats 28 de juny

Sol·licitud de revisió 28, 29 i 30 de juny

Comunicació de resultats 
de revisió

10 de juliol

8. Calendari de les PAP

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



Convocatòria de Setembre
Termini matrícula Del 17 al 24 de juliol (25 de juliol darrer dia de matrícula 

i pagament)

Data de la Prova 8 de setembre

Comunicació de resultats 18 de setembre

Sol·licitud de revisió 18, 19 i 20 de setembre 

Comunicació de resultats 
de revisió

27 de setembre

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)



- Els estudiants, independentment de la universitat on vulguin 
realitzar els estudis de Grau, poden triar qualsevol de les seus 
d’examen per realitzar la PAP quan es matriculin de la prova. 
Aquesta matrícula es formalitzarà per Accesnet.

S’estableixen cinc seus universitàries d’examen per a la convocatoria 
de Juny:
Barcelona.
Bellaterra.
Girona.
Lleida.
Tarragona.

 - Convocatòria de setembre: La prova es realitzarà només a Barcelona 
el divendres 8 de setembre.

LLOC DE LES PROVES DEL PAP



 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

6è Conèixer com funciona la preinscripció6è Conèixer com funciona la preinscripció

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Índex:

1.- Què és?
2.- És obligatòria?
3.- Com funciona la preinscripció. 
Consells



 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.

1. Què és la preinscripció?

La preinscripció és un sistema coordinat de 
distribució dels estudiants que garanteix la 
igualtat de condicions en el procés d'ingrés i 
d'admissió al primer curs dels estudis de grau.

Podeu consultar la pàgina web de preinscripcions 
al següent link:

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA



Sí per accedir al primer curs d'un estudi de grau de 
qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya: 

•Universitat de Barcelona
•Universitat Autònoma de Barcelona
•Universitat Politècnica de Catalunya
•Universitat Pompeu Fabra
•Universitat de Girona
•Universitat de Lleida 
•Universitat Rovira i Virgili
•Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (privada 
amb sistema de control públic) 

Les altres universitats (UOC, UNED, universitats privades o 
d’altres comunitats tenen el seu sistema cal que us informeu en 
la seva web).

2. És obligatòria?

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



3. Com fer la preinscripció?

PASSOS A SEGUIR:

La preinscripció s’ha de formalitzar per Internet 
https://accesnet.gencat.cat

Podeu consultar pas a pas com fer la preinscripció en el 
següent vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=roWnxxocYEI&feature=youtu.be

O a través del següent link:

http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/indicacions/index.html

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



 

 Quota general de 
places

Estudiants amb proves d'accés a la universitat o assimilats

Estudiants amb títol tècnic superior de formació professional o assimilats

Estudiants amb títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o assimilats

Estudiants amb títol de tècnic esportiu superior o assimilats

Estudiants procedents de sistemes educatius d'estats membres de la UE i d'altres estats

Estudiants de sistemes educatius estrangers amb convalidació parcial d'estudis

Quota de reserva de 
places

Més grans de 25 anys 3% de places cada ensenyament

Més grans de 45 anys 1% de les places de cada ensenyament

Titulats universitaris i assimilats 3% de les places de cada ensenyament

Estudiants amb discapacitat 5% de les places de cada ensenyament

Esportistes d'alt nivell o d'alt 
rendiment

3% de les places en qualsevol estudi universitari. 
En els estudis d'educació primària, fisioteràpia i 
ciències de l'activitat física i de l'esport, en tenen 
reservat el 5%

4. Assignacions de places
Quotes d'assignacions

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
Quotes d'assignacions
Els/les estudiants que volen demanar l’admissió per la 
quota general de places i per la quota de reserva poden 
fer la preinscripció per les dues quotes alhora.

Exemple: Una estudiant amb un CFGS en Educació 
Infantil aprovat i una discapacitat del 33%, pot sol.licitar 
fer la preincripció per la quota genaral, i també per la quota 
per reserva de places. En aquest cas, es reserva un 5% de 
les places de cada grau per a estudiants amb una 
discapacitat a partir del 33%. Per acreditar el grau de 
discapacitat cal presentar, dins del termini establert, el 
certificat emès per l’organisme competent. 

Per la resta de quotes específiques consulteu aquí.



 Les places de cada centre d'estudi s'adjudiquen 
començant per la preinscripció de l'estudiant preinscrit 
amb la nota més alta i per ordre de nota fins que 
s'exhaureixen totes les places.

L’estudiant haurà de consultar a Accesnet per conèixer 
els resultats de la seva sol·licitud de places.

Els estudiants que no es matriculin en les dates 
corresponents perdran la plaça

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



 

5. Convocatòries d'assignacions

Hi ha vàries assignacions: 
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_
assignacio/

Convocatòria de juny: dues assignacions al juliol i tres 
reassignacions al setembre

Convocatòria de setembre: una assignació i una 
reassignació a l'octubre

Convocatòria octubre: una assignació a l’octubre

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



Com funcionen les assignacions? 

CONVOCATÒRIA DE JUNY

Primera assignació

• L'estudiant assignat en 1a preferència s'ha de matricular en el 
centre d'estudi assignat. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça.

• L'estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència pot esperar-se 
a la publicació de la 2a assignació per veure si millora la seva 
assignació o bé fer el tràmit d' “Assignació definitiva” de manera 
que accepta com a definitiva la plaça assignada i ha de matricular-se 
al centre el dia que correspongui. Tràmit per Accessnet.

• L'estudiant no assignat en cap preferència ha d'esperar a la 
publicació de la 2a assignació. 

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



Segona assignació

• L'estudiant assignat en qualsevol de les preferències 
s'ha de matricular en el centre d'estudi. En cas de no 
matricular-se, perdrà la plaça.

• L’estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència i 
l’estudiant no assignat en cap preferència, si volen optar a 
a millorar la seva assignació, han de fer el tràmit "Continuar 
en el procés de reassignació de places" a Accesnet. 

Primera reassignació

• L'estudiant reassignat s'ha de matricular en el centre 
d'estudi. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça.

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

Primera assignació

• L'estudiant assignat s'ha de matricular en el centre 
d'estudi. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça.

• L'estudiant no assignat en cap preferència ha d'esperar 
a la publicació de la primera reassignació.

Primera reassignació

• L'estudiant reassignat s'ha de matricular en les dates 
establertes pel seu centre.

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



 

6) Documentació que cal lliurar

Original i còpia del certificat oficial de la qualificació final del cicle 
formatiu cursat, emès pel centre, amb tres decimals, signat pel 
secretari i el director i amb el segell del centre. En el cas que 
l'alumne/a s'hagi presentat a la fase específica de la PAU cal lliurar l 
certificat amb les qualificacions de les PAU.

On es pot presentar?

•Presencialment a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol 
de les seves seus

•Per correu postal (la fotocòpia ha de ser compulsada)

Per més informació sobre la documentació consulteu aquí

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



CONVOCATÒRIA DE JUNY (2017) 

Termini Pendent d'aprovació!! Del 6 de juny al 3 de juliol (ambdós inclosos)

Termini sol·licitud més grans de 45 anys Del 6 al 8 de juny (ambdós inclosos)

Matrícula PAP (excepte PAP graus en 
Educació infantil i Educació primària) Del 6 al 13 de juny (ambdós inclosos)

Publicació 1a assignació de places 11 de juliol

Tràmit “Assignació definitiva” Del 12 al 14 de juliol (ambdós inclosos)

Matrícula assignats en 1a preferència Del 13 al 18 de juliol

Publicació 2a assignació de places 24 de juliol

Tràmit “Continuar en el procés de 
reassignació de places”

Del 24 de juliol a l'1 de setembre (ambdós 
inclosos)

Matrícula 2a assignació Del 25 al 27 de juliol*

Publicació 1a reassignació 5 de setembre

Matrícula 1a reassignació Del 7 al 8 de setembre

Publicació 2a reassignació 14 de setembre

Matrícula 2a reassignació 15 de setembre

Publicació 3a reassignació 20 de setembre 

Matrícula 3a reassignació 21 de setembre

7) Calendari de la prematrícula 

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA



CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (2017)

Termini Del 20 al 21 de setembre (ambdós inclosos)

Matrícula PAP (excepte PAP graus en 
Educació infantil i Educació primària) Del 20 al 21 de setembre (ambdós inclosos)

Publicació assignació de places 27 de setembre

Matrícula assignats 28 de setembre

Publicació 1a reassignació de places 2 d'octubre

CONVOCATÒRIA D’OCTUBRE (2017) 

Termini Del 4 al 6 d'octubre (ambdós inclosos)

Publicació assignació de places 9 d'octubre

Matrícula assignats 10 d'octubre

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
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8) Preus graus universitaris

Tota la informació de preus, beques i ajuts al 
següent link:

http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/preus_estudis/

Calcula el preu del teu grau a aquest link:

http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/calcula_preu/

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



 

9. Convalidació de crèdits

Es poden convalidar crèdits de l’estudi del grau que 
estudiaràs en funció de les assignatures que hagis fet el CFGS.

Al següent link pots consultar la convalidació per a cada grau

http://universitats.gencat.cat/ca/cercador/

La convalidació de crèdits per a dobles graus la pots 
consultar aquí:

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/CF
GS/documents/Convalidacions-Credits-CFGS-Simultaneitat.pdf

Perquè s'apliqui la convalidació de crèdits, cal presentar a la 
secretaria del centre universitari el certificat acreditatiu d'haver 
superat el cicle formatiu.

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
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10) Estudiar en universitats espanyoles

L'estudiant amb estudis universitaris cursats a una universitat 
espanyola pot demanar l’admissió a una altra universitat o centre 
per continuar el mateix o un altre estudi de grau. 

Ha de sol·licitar l'admissió directament al centre al qual desitja 
accedir i obtenir l'acceptació expressa, o bé formalitzar la 
preinscripció universitària. 

- Link per consultar les universitats espanyoles

http://www.crue.org/Universidades/SitePages/universidades.aspx

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



Notes de tall de les universitats espanyoles

http://elpais.com/especiales/universidades/

Notes amb ponderacions de les universitats 
espanyoles

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/not
a-admision-parametros-ponderacion/

Dates de preinscripcions a universitats espanyoles

https://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-
matricula/acceso-grados/indice-distritos-universitarios.html

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
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L’accés a algunes universitats espayoles es centralitza 
en un portal de comunitat autònoma escollida on pots 
posar totes les opcions d’estudis.

Hi ha altres comunitats autònomes que al no disposar 
d’un portal centralitzat, s’ha de fer la sol·licitud de 
preinscripció a cada universitat escollida. En cas de 
ser acceptat/ada a més d’una universitat, l’alumne ha de 
triar-ne una de sola.

La titulació mínima d'accés és tenir el CFGS aprovat i/o les PAU 
aprovades, amb independència de la província d'origen

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
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11. Canvi de centre i/o estudi
Estàs cursant uns estudis de grau i vols continuar-los en un altre centre de 
la mateixa universitat, o bé en una altra universitat.

Estàs cursant uns estudis de grau i vols canviar a un altre estudi de grau a 
la mateixa universitat, o bé a una altra universitat.

Pots fer aquests dos tràmits simultàniament:

A) La preinsripció universitària

B) Sol·licitar el trasllat d'expedient al centre universitari on imparteixen els 
estudis als quals vols accedir.

Per accedir per trasllat d'expedient cal que se't puguin reconèixer un mínim 
de 30 crèdits en els nous estudis. Cal que t'informis en la universitat 
d'aquest tràmit (dates, documentació necessària, requisits que es demanen, 
etc).

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
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A) Informació sobre tràmits i dubtes a aclarir sobre l'accés a la 
universitat (PAU, PAP i Preinscripció universitària)

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2.
08003 Barcelona
Telèfons: 93 223 03 23 / 93 223 25 91 (de 9.00 a 14.00 h) 
012 (de 8.00 a 22.00 h)
Bústia de contacte
Adreces altres seus: Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona, Tortosa i 
Vic

B) Orientació acadèmica i professional (SIOP, Institut Vilumara)
siop@xtec.cat

DADES DE CONTACTE

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.



MOLTES GRÀCIES 
PER LA TEVA ATENCIÓ

L'Hospitalet, 26 d’abril de 2017

 

Institut Can Vilumara, l'Hospitalet.
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