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L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

           Prova d’accés, criteris d’admissió,..



INFORMACIONS SOBRE LA PROVA 
D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PBAU)

•

• Consta de dos blocs:
- bloc d’accés: obligatòria per a tots els alumnes de 
Batxillerat
- bloc d’admissió: voluntària per als alumnes de 
Batxillerat, Cicles Formatius,.. que vulguin obtenir més 
nota d’admissió.

Dates PBAU juny 2023: 6, 7 i 8 de juny 



PBAU: BLOC D’ACCÉS

• Història d’Espanya
• Llengua Castellana i Literatura II
• Llengua Catalana i Literatura II 
• Primera Llengua Estrangera II (anglès) 
• Una matèria troncal segons modalitat: 

● Ciències: Matemàtiques II 
● Humanitats: Llatí II 
● C. Socials: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 
● Arts: Fonaments de l’Art II



PBAU: BLOC D’ADMISSIÓ
• Arts Escèniques 
• Biologia 
• Cultura Audiovisual II 
• Dibuix tècnic II 
• Disseny 
• Economia de l'Empresa 
• Física 
• Geografia 
• Geologia 
• Grec II 
• Història de l’Art 
• Història de la Filosofia 
• Química 
• Llatí II 
• Matemàtiques II 
• Matemàtiques aplicades a les ciències socials II 
• Fonaments de l’art II
• Segona llengua estrangera (Alemany o Francès)



NOTA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
• La qualificació de la prova d'avaluació de Batxillerat (PBAU) per a 

l'accés a la Universitat serà la mitjana aritmètica de les qualificacions 
numèriques d'aquestes cinc matèries, expressada en una escala de 
0 a 10 amb dues xifres decimals i arrodonida a les centèssimes. 
Aquesta qualificació haurà de ser igual o superior a 4 punts. 

• La qualificació per a l'accés a la Universitat es calcularà ponderant:
- un 40% la qualificació assenyalada al paràgraf anterior 
- i un 60% la qualificació final de l'etapa de Batxillerat. 

• Es podrà accedir a un grau universitari sempre que el resultat 
d'aquesta ponderació sigui igual o superior a 5 punts. 

• La nota d’accés a la universitat no caduca.



EXEMPLE NOTA D’ACCÉS A LA 
UNIVERSITAT

• Història d’Espanya: 7,50
• Llengua Castellana i Literatura II: 7,00
• Llengua Catalana i Literatura II: 5,50
• Primera Llengua Estrangera II: 6,00
• Matemàtiques: 5,00

• Nota bloc d’accés: 6,20  x 0,40 
• Expedient de Batxillerat 7,80  x 0,60 

● Nota d’accés 7,16



NOTA D’ADMISSIÓ PER A L’ACCÉS A LA 
UNIVERSITAT 

• Opcionalment i per millorar la nota d'admissió per a l'accés a la 
Universitat, els alumnes es podran examinar d’un màxim de tres 
matèries més en el bloc d’admissió, l’hagin o no cursada a 
Batxillerat.

• Són matèries troncals de 2n Batxillerat que una universitat considera 
de més valor per a l’admissió a cada una de les seves titulacions. 

• Els exàmens d’aquest bloc d’admissió només serviran per pujar nota 
els dos anys següents a haver-se fet, per tenir majors possibilitats 
d'aconseguir plaça en la carrera triada, però no afecten a la nota 
d’accés general obtinguda, que no caduca.

• La nota d’admissió máxima és de 14 punts, mentre que la nota 
d’accés máxima és de 10 punts. 



CÀLCUL NOTA D’ADMISSIÓ PER A L’ACCÉS 
A LA UNIVERSITAT  

Nota d’admissió = nota d’accés + a × M1 + b × M2

– M1 i M2 són les dues qualificacions de matèries superades en el bloc 
d’admissió que li ofereixen millor puntuació en l’admissió o la 
qualificació obtinguda en l’assignatura troncal de modalitat del bloc 
d’accés, que també es pot comptabilitzar al bloc d’admissió. 

– a i b són paràmetres de ponderació de les matèries del bloc 
d’admissió (0,1-0,2) que fixa cada universitat per a cada una de les 
seves titulacions, i els actualitza any a any. Cada CCAA publica, 
d’acord amb les universitats públiques i centres adscrits del seu 
territori, els paràmetres de ponderació per a l’admissió als estudis 
universitaris. 



UN EXEMPLE CÀLCUL NOTA D’ADMISSIÓ 
PER A L’ACCÉS A INFERMERIA



EXEMPLE DISTRIBUCIÓ PLACES



ESTUDIS AMB PROVA  D'APTITUD PERSONAL 
(PAP)

Hi ha estudis que tenen PAP (proves d’aptitud personal) que s’han 
de superar si es vol accedir al procés de preinscripció a certes 
CCAA, com per exemple:

▪ Educació infantil i educació primària
▪ Ciències de l'activitat física i de l'esport
▪ Cinema i mitjans audiovisuals
▪ Pilot d'aviació comercial i operacions aèries
▪ Traducció i interpretació 
▪ Art Dramàtic

La matrícula i dates de la prova és diferent a cada CCAA, s’han de 
controlar dates i universitats. 
Termini matrícula PAP Educació UIB: 

del 27 de març al 4 d'abril 2023
Dies prova PAP Educació UIB: 

6 de maig de 2023 (fase escrita) i juny 2023 (fase oral)



L’ADMISSIÓ: ORDRE DE PRELACIÓ
Les universitats públiques I centres adscrits adjudiquen les 
places atenent els criteris de prelació que estableix la 
normativa estatal d’accés a la universitat I que cada CCAA 
concreta.

En el cas de l’alumnat procedent de Batxillerat i PBAU:

a) En primer lloc, s’adjudiquen places als estudiants que 
hagin superat la prova d’accés a la Universitat en la 
convocatòria ordinària de l’any en curs o en convocatòries 
ordinàries o extraordinàries d’anys anteriors ordenats per nota 
d’admissió 

     b) En segon lloc, si no s’han ocupat totes les places dins el 
periode ordinari, s’adjudiquen als estudiants que han superat 
la prova d’accés a la Universitat en la convocatòria 
extraordinària  de l’any en curs, ordenats per nota d’admissió



PROCÉS D´ASSIGNACIÓ PLACES

• Les sol·licituds dels/de les estudiants s’ordenen per la 
nota d’admissió. Les places de cadascun dels centres 
d’estudi s’adjudiquen començant per la preinscripció de 
l’estudiant amb la nota d’admissió més alta i baixant per 
ordre decreixent de nota fins que s’exhaureixen totes les 
places.

• Les places sempre s’assignen en funció de la nota, 
independentment de l’ordre de la preferència que ha 
posat l’alumne. 



QUÈ SÓN LES NOTES DE TALL? 

• Cada universitat pública/centre adscrit accepta en cada 
titulació el nombre d’estudiants que considera adequat i 
que l’Administració li autoritza. 

• L’alumne/a que es queda amb la última plaça assenyala la 
nota de tall d’aquell any.

• Per tant, que la nota de tall pugi o baixi depèn de:
1. nombre de places d’uns estudis
2. nombre d’estudiants que volen accedir
3. i nota d’admissió d’aquests estudiants

• Les notes de tall més altes es produeixen quan hi ha més 
desproporció entre la demanda dels estudiants i l’oferta de 
places.



EXEMPLE: OFERTA PLACES JUNY I JULIOL/SETEMBRE EN 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES I CENTRES ADSCRITS

JUNY

JULIOL/SETEMBRE



EXEMPLES DIFERENTS MODALITATS D’INICI 
ESTUDIS UNIVERSITARIS (1)

• Simultaneïtat d’estudis o Programes combinats: L'estudiant realitzarà 
dos estudis simultàniament, en finalitzar-los obtindrà els dos títols 
oficials de grau. Alguns exemples:

Programa combinat d'Economia i Turisme (UIB)
Programa combinat de Matemátiques i EnginyeriaTelemàtica (UIB)
Programa combinat d'Administració d'Empreses i Turisme (UIB)



EXEMPLES DIFERENTS MODALITATS 
D’INICI ESTUDIS UNIVERSITARIS (y 2)

• Altres opcions que s’anomenen “agrupacions”, és a 2n curs on 
l’estudiant decideix quins estudis continua. Alguns exemples:



TIPUS D’UNIVERSITATS

- públiques (inclou centres adscrits, és a dir, centres 
de titularitat privada on la titulació que s’obté és de 
la universitat pública de referència): l’accés està 
regulat per la pròpia CCAA i es basa en els criteris 
d’admisió que estableix (places, prioritats i notes 
d’admissió)

- privades: el procés de preinscripció és diferent a les 
universitats públiques. Sistema de selecció que fa 
cada universitat (entrevistes, tests psicotècnic, 
notes,..). Diferents plaços i procediments a les 
diferents universitats arreu de l’Estat Espanyol.



COST DE LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

• Els preus a les facultats públiques, tant dels graus com 
dels postgraus els fixa el Consell de Govern de cada 
CCAA. (actualment hi ha una forta disparitat entre les 
diferents CCAA: Andalusia és la més barata, Catalunya i 
Madrid són les més cares). 

• Els centres adscrits i les universitats privades tenen 
preus de lliure mercat.

• El grau d’experimentalitat i pràctica (laboratoris, ..) dels 
estudis implica més o menys cost.



EXEMPLES COST APROXIMAT MATRÍCULA 
ANY UNIVERSITARI: 

• Un any universitari solen ser 60 crèdits, distribuïts per assignatures de 4,6,9 
crèdits, segons la seva càrrega lectiva. 

• Exemple cost aproximat d’una 1ª matrícula d’un curs Infermeria, a diferents  
CCAA:

Andalusia: 850€
Illes Balears: 1500€
Catalunya: 2500€

• Quan un/a estudiant suspén una assignatura i es matricula per 2ª, 3ª ó 4ª 
vegada l’import del crèdit puja, aplicant-se coeficients de penalització (de 1.2 
a 3.6). Exemple: 

1ª matrícula crèdit (exp. 2 , ADE per exemple, Illes Balears): 20,56€ 
2ª matrícula mateix crèdit: 41,12€
3ª matrícula mateix crèdit: 89,02€
i 4ª matrícula mateix crèdit: 114€



COST APROXIMAT MATRÍCULA, SEGONS GRAU 
EXPERIMENTALITAT:

   - universitats públiques (preu diferent segons titulació, 
CCAA,….. diferències molt grans): 

entre 900 i 2.600 € (1ª matrícula)
- centres adscrits a les universitats públiques: 
entre 4.500 i 6.500 €
- universitats privades: 

entre 10.000 i 15.000 €



PROCEDIMENTS D’ACCÉS A LES UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES I CENTRES ADSCRITS (1)

• El maig/juny controlar procediment, calendari de cada CCAA i l’oferta de 
places.

• Preinscripció a les universitats i/o titulacions que s’hagi decidit. No hi ha 
un nombre màxim ni mínim aconsellable (una preinscripció per CCAA). 
“Té sentit demanar plaça on estaríem disposats a marxar” :

- UIB: els estudiants la fan per Internet des de final de maig fins a 
principis de juliol. Tota la tramitació es fa telemàticament.

- Altres CCAA: Es fa la preinscripció per Internet i llavors s’envia el 
document PAU amb codi CSV (codi segur verificació) amb un adjunt a la 
mateixa preinscripció en la majoria de casos. Cada CCAA indica el 
procediment però actualment la majoria tenen la plataforma de 
preinscripció preparada per adjuntar-hi el document. 

    
     Calendari aproximat: des del 20 de juny fins primers dies juliol



PROCEDIMENTS D’ACCÉS A LES UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES I CENTRES ADSCRITS (I 2)

•Cada CCAA pot tenir alguns elements diferenciadors dins aquest 
procediment general i, per tant, s’han de seguir les directrius 
específiques que ens marquin els diferents procediments a les 
webs de preinscripció universitària de cada CCAA.

•S’ha d’estar molt pendent d’aquest procediment des del mes de 
maig/juny a totes les CCAA que vulgui demanar plaça, i de les 
places i titulacions que ofereixen, pot haver canvis d’un any a un 
altre.

•Es farà una reunió a final de curs detallant calendaris i 
procediments.



FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU 
SUPERIOR

Característiques, accés,..



ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

• Amb el títol de Batxillerat es pot accedir a Formació 
Professional de Grau Superior. Si hi ha més demanda 
que oferta hi ha uns criteris de prioritat en el procés 
d’admissió (modalitat cursada, mitjana Batx,..)

• El títol que s’obté en haver cursat un grau superior és el 
de tècnic superior i acredita les qualificacions 
professionals i les unitats de competència incloses en el 
títol així com la formació que contenen.

• La durada és de 2.000 hores.
• Una part de la formació es fa en els centres educatius i 

una altra part, en les empreses, la formació en centres 
de treball.

• Hi ha 26 famílies professionals, d’acord amb el catàleg 
nacional de qualificacions professionals (CNQP). A més 
hi ha l’oferta d’ensenyaments professionals artístics i 
esportius.



ACCÉS A LA UNIVERSITAT DES DE LA 
FORMACIÓ PROFESSIONAL (1)

• Amb el títol de Grau Superior s'accedeix a estudis universitaris.

• En cas d’estudis amb límit de plaça hi ha uns criteris que 
afavoreixen haver cursat uns estudis afins a la branca de 
coneixement que es vol accedir i haver-se examinat d’unes 
matèries del bloc d’admissió de la PBAU. 

• Les universitats tenen establerta la convalidació de crèdits de 1r 
curs d’estudis de grau de branques afins pels titulats dels Cicles 
Formatius de Grau Superior. Cada universitat estableix els crèdits 
que convalida a cada grau. Hi ha diferències entre universitats. 



ACCÉS ALS ESTUDIS DE GRAU PER A 
TÈCNICS SUPERIORS (y 2)

• Els tècnics superiors van directament a admissió amb la seva 
nota del títol de Formació Professional, no tenen prova d’accés.

Nota d’admissió = NMC + a × M1 + b × M2

NMC: nota mitjana del cicle formatiu.

M1 i M2: les millors qualificacions obtingudes en els exàmens 
que hagi volgut cursar d’entre les troncals de modalitat a les 
PBAU ( a i b són paràmetres de ponderació que estableix cada 
universitat )



CONVÉ TENIR UN RÀNKING 
PERSONAL DE PRIORITATS ABANS 

DE L’ABRIL 
Coses que convé tenir en compte 



PER QUÈ ÉS IMPORTANT FER-HO?

• Permet pensar i repensar el que t’agrada
• Els estudis i les estadístiques indiquen que un 30-40 % 

dels alumnes no entren moltes vegades en la seva 1ª 
opció.

• Per posar en ordre les prioritats
• Per a conèixer en detall els estudis i evitar descobrir 

massa tard que «no és el que esperava»
• Per a conèixer al màxim tota la oferta actualment 

existent d’estudis superiors, permet «ampliar la mirada»



CRITERIS D’ELECCIÓ UNIVERSITAT 
▪ Plans d’estudis
▪ Possibilitats d’accés
▪ Cost
▪ Prestigi
▪ Mitjans i instal·lacions
▪ Ubicació geogràfica
▪ Tamany de la universitat
▪ Titularitat pública o privada
▪ Programes d’investigació, d’intercanvi, d’inserció...
▪ Activitats esportives i d’oci a la zona 



PASSOS ELABORACIÓ

1. Llegir amb deteniment els llistats d’estudis de les diferents 
universitats i elaborar una primera llista llarga, sense descartar 
opcions

2. Cercar informació detallada dels plans d’estudis, les 
característiques dels diferents campus, preus, possibilitats 
d’allotjament,…..dels estudis d’aquesta primera llista i treure els 
que no interessin

3. Fer una segona llista ja més reduïda seguint l’ordre de prioritats a 
partir de la recerca feta al punt anterior

4. Estar pendent de totes les novetats de les diferents 
facultats/universitats escollides i, si és possible, participar de les 
Jornades Obertes de les primeres opcions.

5. Anar revisant aquesta segona llista d’ordre de prioritats a mesura 
que vaig ampliant la informació.



CONVÉ TENIR DIFERENTS PLANS: SI 
EL PLA A NO FUNCIONA, HE DE TENIR 

UN PLA B, I POTSER UN PLA C  

Alguns exemples i estratègies 



ESTRATÈGIES QUAN POTSER NO ES TINDRÀ 
PROU NOTA PER CURSAR ELS ESTUDIS 

DESITJATS (1)
• Matricular-se en un altre grau de la mateixa branca de 

coneixement i intentar canviar al cap d’un any (és un 
procés molt restrictiu a la majoria d’universitats si es fa 
per canvi d’estudis, sense passar de nou el procés de 
preinscripció i la majoria demanen tenir nota de tall igual 
o superior al darrer alumne que ha entrat)

• Estudiar un Cicle Formatiu de Grau Superior y fer 
preinscripció per accedir al grau desitjat al cap de dos 
anys. 

• Fer procés d’admissió a universitats privades de l’estat 
espanyol que ofereixen el grau desitjat.

Avantatges i desavantatges de les diferents estratègies



ESTRATÈGIES QUAN POTSER NO ES TINDRÀ 
PROU NOTA PER CURSAR ELS ESTUDIS 

DESITJATS (i 2)

• Fer procés d’admissió a universitats estrangeres que 
ofereixen els estudis desitjats.

• Fer la PBAU convocatòria extraordinària juliol (bloc 
general i/o bloc admissió) per si es pot millorar la nota 
d’admissió i a l’any següent tornar a fer procés 
d’admissió.

• Dedicar un curs a preparar-se la PBAU i presentar-se de 
nou a fi de millorar la nota d’admissió.

Avantatges i desavantatges de les diferents estratègies



ESTRATÈGIES QUAN POTSER NO PODRÉ 
ESTUDIAR A LA UNIVERSITAT DESITJADA

• Prioritzar universitat/ciutat malgrat hagi de fer uns 
estudis no tan desitjats (si són de la mateixa branca de 
coneixement es pot intentar canviar al cap d’un any 
sabent que els criteris de canvi són molt restrictius si no 
es millora nota d’admissió i potser s’haurà de continuar 
els estudis ja començats)

• Començar els estudis a una altra universitat i demanar el 
canvi d’universitat al cap d’un any (no hi ha garantia que 
es reconeixin tots els crèdits superats i tampoc que es 
donin el trasllat)

       Avantatges i desavantatges de les diferents estratègies



ALTRES TEMES D’INTERÈS

•

•

• Els criteris d’elecció i de permanència a la Universitat.
   Allotjament
• Altres ensenyaments superiors 
• Convocatòria de beques, ajudes a l’estudi
• …… Expectatives laborals, reflexions finals.



EL REPTE DE L’ALLOTJAMENT,
APRENDRE A CONVIURE

Diferents alternatives d’allotjament universitari:
• col·legi major
• residència universitària
• pis compartit a zona universitària
• pis d’estudiants
• Convocatòria anual places a la “Casa de Menorca” per 

part del CIMe
   Ajudes allotjament residència universitaria UIB
• Programa “viure i conviure” 
• …d’altres



ALTRES DESPESES DE VIURE FORA

   
   S’han de preveure altres despeses en cas de 

desplaçament fora de Menorca:

• allotjament (pis compartit, residència, col·legi major, 
altres opcions..)

• manutenció
• material didàctic i de pràctiques
• desplaçaments
• idiomes i formació complementària
• oci i temps lliure



BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI

1. Beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
Els ajuts s’otorguen en funció de la renda familiar, 
del rendiment acadèmic i de la distància entre el 
domicili familiar i la universitat. 

2. ALTRES AJUDES (Govern Balear, CIMe, altres 
entitats,..) en cas d’alumnes que no tenen accés a la 
beca del Ministeri. 



........I SI QUEDA A MENORCA PERQUÈ NO 
POT O NO VOL MARXAR?

1. Possibilitats d’estudis universitaris a Menorca:

• Extensió universitària de la UIB a Alaior- modalitat 
presencial+ videoconferència

• UNED- Universitat Nacional Educación a Distancia
• UOC- Universitat Oberta Catalunya

2. Possibilitats d’estudis de formació professional



TÍTOL UNIVERSITARI +
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

• Per a tenir més expectatives i possibilitats laborals 
futures convé complementar la formació universitària:

1. Idiomes (*)
2. Informàtica
3. Especialització

(*) l’acreditació de nivell intermig d’anglès és requisit 
per als actuals títols universitaris i s’ha d’obtenir al 
llarg de la carrera. Les universitats estableixen 
diferents camins per a obtenir-lo: assignatures en 
anglès, cursos específics d’anglès, certificat oficial 
Escola Oficial d’Idiomes.



DESENVOLUPAR HABILITATS
QUE AJUDEN A TENIR ÈXIT

Un estudiant universitari o d’altres estudis superiors 
també ha de dedicar temps i esforços a aprendre i/o 
millorar les habilitats més relacionades amb el seu èxit 
personal i professional futur, té quatre o cinc anys per a 
potenciar-les i convé les potenciï des del principi. Les 
habilitats més destacades es poden resumir en:

• Interacció positiva en grup: comunicació, coordinació, 
organització, lideratge

• Persistència
• Intel·ligència emocional



MOODLE D’ORIENTACIÓ DEL NOSTRE IES
• Objectiu: posar a l’abast dels alumnes i les seves 

famílies la màxima informació que els ajudi en aquest 
procés d’elecció i decisió.

• Estructura: està organitzat en temes per a facilitar més la 
recerca d’informació.

• A mesura que ens arribin més notícies o informacions 
rellevants s’incorporen al Moodle per a facilitar un accés 
eficaç i ràpid a la informació.

• AVÍS IMPORTANT: No es pot garantir que la informació 
estigui constantment actualitzada, és impossible per 
amplitud i maneig de múltiples fonts. Per tant, s’ha 
d’entendre que serveix d’orientació però sempre s’ha de 
contrastar amb la font original per a constrastar la seva 
fiabilitat. 



……….  I ARA QUÈ?
•

• Estudis Formació Professional: a partir del mes de març/abril 
està pendent del període de preinscripció i matrícula, és diferent 
segons CCAA. Durant el curs s’ha de pensar i anar tancant Què? 
On? Prioritats? I, en alguns casos, diferents plans. 

•

• Estudis universitaris: Fins el mes de juny no s’ha de fer la 
preinscripció universitària a les universitats publiques i centres 
adscrits. Les universitats privades sí s’ha de mirar abans, tenen 
calendaris diferents. Durant el curs s’ha de pensar i anar tancant 
Què? On? Prioritats? I, en alguns casos, diferents plans. 

•

• Les residències i col·legis majors sí convé mirar-ho a partir del 
mes de feber/març i fer una reserva de plaça a l’opció prioritària. 
En cas de pisos,  es sol fer el mes de juliol.



EL NOSTRE ACOMPANYAMENT EN EL 
PROCÉS D’ELECCIÓ

• Diferents xerrades informatives amb alumnes d’aquí a final de curs.
• Entrevistes individuals d’orientació amb alumnes i/o famílies per a 

aspectes més personals que necessitin assessorament.
• Xerrada per alumnes I famílies a finals de maig recordant tot el 

procés.
• Dos matins d’atenció als alumnes a l’aula d’informàtica quan 

s’obren els períodes de preinscripció per ajudar-los en el procés, 
cap el 20 de juny.

• Informació de les principals novetats respecte a formació 
professional i estudis universitaris mitjançant email durant el curs.


