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Estructura de les proves

FASE OBLIGATÒRIA FASE VOLUNTÀRIA

DURADA DELS 
EXERCICIS

90 minuts 90 minuts

INTERVAL ENTRE 
EXERCICIS

45 minuts 45 minuts

OPCIONALITAT
Augmentada enguany d’acord amb les 

instruccions de cada assignatura



Com s’aproven les PAU? 

Presentant-se a la fase obligatòria de les PAU:

QMB = Qualificació mitjana de batxillerat

QFO = Qualificació fase obligatòria   ≥ 4 per aprovar
(Fase obligatòria = Castellà + Valencià + Anglès + Història Espanya + TGM)

TGM = Troncal general de modalitat = Matemàtiques, Matemàtiques Ciències Socials o Llatí

NAU (Nota accés a la universitat) = 60% QMB + 40% QFO   [Nota màxima: 10] 

≥ 5 per aprovar
Validesa indefinida



Com s’obté la Nota d’Accés a la Titulació que 
s’utilitza per a entrar en la universitat?

Presentant-se a la Fase voluntària de les PAU:

A un màxim de 4 assignatures troncals: 
Física, Química, Biologia, Dibuix Tècnic, Economia de l’empresa, 
Geografia, Història de l’art, Filosofia, Francès, Italià,...

Se sumen a la NAU les dos millors notes (iguals o majors de 5) en funció dels estudis als 
que es vol accedir multiplicades per la ponderació assignada per les diferents universitats:

NAT = NAU + [0,1-0,2] x N1 + [0,1-0,2] x N2   [Nota màxima: 14]

Validesa 2 anys

Ponderació



Com trie les assignatures a les que m’he de 
presentar en la fase voluntària?

Consultant el document de ponderacions i triant aquelles que em 
donen la major ponderació possible depenent dels estudis i de la 
universitat a la que vullga accedir:



L’assignatura troncal general vinculada a 
modalitat de batxillerat (Matemàtiques II, 

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, 
Llatí II) de la Fase Obligatòria puntua dues 

vegades? I l’idioma estranger? 

SI, la qualificació d’aquestes assignatures 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. 



Un exemple...

Un alumne/a vol estudiar Medicina en la Universitat de València:

Ponderen 0,2: Química, Biologia, Física i Matemàtiques II.

Ponderen 0,1: Geologia.

El seu expedient de batxillerat és de 9 i obté els següent resultats:

• Nota Fase Obligatòria: 8

• Notes Fase Voluntària:  
• Matemàtiques II: 10
• Biologia: 9
• Geologia: 10

NAU = 0,6· 9 + 0,4· 8 = 8,6

NAT = 8,6 + 0,2· 9 + 0,2· 10 = 12,4 



Com es calculen les notes de tall de cada estudi 
universitari?

Les places en els diferents estudis universitaris són limitades.

La nota de tall d’un any marca la qualificació (NAT) que va 
obtenir l’última persona que hi va poder accedir.

Aquesta nota canvia cada any i depèn de factors com les 
places oferides i la quantitat de persones que volen accedir a 
aquests estudis.



Les assignatures de quin grau ponderen si 
vull accedir a una doble titulació? 

Les assignatures que ponderaran per a l’admissió a una doble 

titulació seran les que estiguen contemplades de forma 

individual en cadascuna de les dues titulacions, aplicant-se 

per a cada assignatura la ponderació més alta que tinguen en 

una o l’altra titulació



Quantes convocatòries hi ha cada any?

Hi ha dos convocatòries anuals: 

la primera en JUNY i la segona en JULIOL.

Atenció: els alumnes que aproven en la primera convocatòria de juny 
tenen prioritat a l’hora de triar els estudis front als que aproven en la 
segona convocatòria de juliol, encara que la seua Nota d’Accés a la 
Titulació hi siga inferior.



Què puc fer si la meua nota no m’arriba per 
accedir als estudis que desitge?

• Matricular-me en algun estudi de grau relacionat per a tractar 
d’accedir-hi més endavant.

• Presentar-te de nou a les PAU: a la fase obligatòria i voluntària o 
només a la fase obligatòria (sempre de la teua modalitat de 
batxillerat) o voluntària (triant les assignatures que vullgues). En 
cap cas pots baixar la teua nota. Per als alumnes que han aprovat 
al juny, la millora en juliol s’aplicaria per a l’accés del següent any.

• Fer un Cicle Formatiu de Grau Superior i accedir als estudis 
universitaris a través del cicle, presentant-te, si cal, a la fase 
voluntària de les PAU per a augmentar la nota d’accés (la nota 
mitjana del cicle).



I si no estic d’acord amb la nota que he obtingut 
en alguna/es prova/es en les PAU?

• L'estudiant podrà sol·licitar a la comissió organitzadora una revisió 
sobre la qualificació obtinguda (via telemàtica)

• Primerament: es revisa la correcta aplicació dels criteris d'avaluació i 
la presència d'errors materials.

• A continuació: segona correcció del seu exercici per un nou 
corrector/a. La qualificació serà la mitjana de les dos correccions.

• La nota podrà ser major, menor o igual que en la primera correcció!!!

• Si la diferència és de 2 o més punts, corregirà un tercer especialista i 
la nota serà la mitjana de les tres).



Què faig si estic confinat o hospitalitzat el dia que 
comencen les PAU en juny?

• Podrà autoritzar-se el canvi d’hora o de dia d'algun examen 
PAU per malaltia, sempre que implique una hospitalització o 
hi haja informes mèdics que aconsellen o obliguen 
l’estudiant a no desplaçar-se.

• Cas que l’estudiant no puga presentar-se a les PAU en 
convocatòria ordinària, se li comunicarà que podrà 
presentar-se a les PAU de la convocatòria extraordinària i 
que la seua qualificació en aquestes proves serà considerada 
com si fora de convocatòria ordinària.



Horari de les PAU 2021



Dates a recordar en la 1a convocatòria

• Matrícula: 26 a 31 de maig.

• Proves PAU: 8, 9 i 10 de juny.

• Notes PAU: 18 de juny (a partir de les 14:00 h.).

• Petició revisió notes PAU: del 21, 22 i 23 de juny (fins les 
14:00 h.)

• Resolucions revisions: 30 de juny.

• Petició veure els exàmens: 1 i 2 de juliol.

• Visualització exàmens: 5 de juliol.



Dates a recordar en la 2a convocatòria

• Matrícula: 23 a 29 de juny.

• Proves PAU: 6, 7 i 8 de juliol.

• Notes PAU: 14 de juliol (a partir de les 17:00 h.).

• Petició revisió notes PAU: del 16, 19 i 20 de juliol (fins les 
14:00 h.)

• Resolucions revisions: 22 de juliol.

• Petició veure els exàmens: 23 i 26 de juliol.

• Visualització exàmens: 28 de juliol.



Preinscripció universitat i CFGS

GRAUS UNIVERSITARIS
• Preinscripció universitat: pendent de publicació.

• Resultats preinscripció universitària: pendent de publicació.

CONVOCATÒRIA ÚNICA

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
• Preinscripció CFGS: 21 de maig a l’1 de juny

• Requisit acadèmic: fins al 8 de juliol.

• Llistes definitives: 22 de juliol.

• Matrícula: 23 al 30 de juliol.

CONVOCATÒRIA ÚNICA



Tota la informació: al bloc de batxillerat






