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OOrriieennttaacciioonnss  
sobre el ffuuttuurr 

dels estudiants 
de 2n de batxillerat 

(que espero que 
siguin pràctiques) . 

v.2 

 
� Ja veureu que (bromes de mal gust a part), repetir curs és la solució més 

barata i senzilla. Només menys de 50 euros. I teniu la plaça assegurada. 
 

� Ara (març del 2013)  teniu al davant la preinscripció a les PAU 
(Proves d’Accés a la Universitat, vulgarment la Selectivitat). Del 
28 de febrer al 4 de març . Voluntària, però si no la feu, després 
no podreu demanar de fer les PAU. Si ara hi renuncieu, no hi ha 
marxa enrere. Aquesta preinscripció és gratuïta (ja tocarà de 
rascar-se la butxaca més endavant). Atenció! Cal demanar tot 
allò que us pot interessar (pel maig, quan hagueu de fer la 
matrícula de debò a les PAU podreu confirmar-ho o esborrar-ho, 
però  no afegir matèries); podeu dir quines tres matèries de 
ponderació us interessen, més la quarta de caràcter bàsic. 
Mireu les explicacions de les PAU de més endavant. Vigileu la 
contrasenya que trieu (heu de recordar-la fàcilment). Sobre les 
matèries, tingueu present que podeu mirar els exàmens d’anys 
anteriors a la web 
(http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.9c033104d30802a9ccf24010b0c0e1a0/?
vgnextoid=959656849ae8b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9596568

49ae8b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default) , o poseu 
Enunciats d'exàmens i pautes de correcció PAU en un 
buscador. Diu: 

Prematrícula al portal https://accesnet.gencat.cat, del 20 de febrer al 4 de març de 2013. 

Els estudiants matriculats de 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya 

cal que triïn les matèries de les quals s'examinaran, prèviament a la matrícula definitiva de 

les proves. El resguard obtingut en aquest tràmit no és un rebut de pagament. 

Aquesta prematrícula no serà modificable en cap cas pel que fa a les matèries triades:  

a. llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià) 

b. matèria comuna (Història o Història de la filosofia) 

Virgili guia Dant a la Divina Comèdia 
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c. cap de les matèries de modalitat. 

Tanmateix, serà en el moment de la matrícula quan l’estudiant decidirà, entre les matèries de 

modalitat triades, la matèria de modalitat de la fase general i les matèries de modalitat de la 

fase específica. 

 

 
� Del 13 al 17 de març  (de 10 a 7, diumenge fins a les 2), a la 

Fira de Barcelona (Montjuïc), fan el Saló de l’Ensenyament . Hi 
ha una enorme oferta de sortides acadèmiques, tant públiques 
com privades, educatives o no. Entrada 5 €, crec que amb el 
carnet jove fan descompte. Al davant hi fan un saló alternatiu. Si 
teniu dubtes, us pot ser útil. Hi ha un servei d’orientació 
acadèmica dins de la “macroparada” del Departament 
d’Ensenyament. 

 

Paral·lelament, amb l'objectiu de facilitar-vos la tria dels estudis 
universitaris, la Secretaria d'Universitats i Recerca ara ha obert 
el web Què i per què estudiar a les universitats catalanes ? 
(QPQ), que posa al vostre abast la informació i les eines 
necessàries perquè planifiqueu el vostre futur acadèmic. Teniu 
a la vostra disposició totes les dades permanentment 
actualitzades dels estudis oficials de grau i màster universitari 
que s'imparteixen a Catalunya. En aquesta web podeu consultar 
l'oferta formativa en funció del tipus d'estudi, de la branca 
acadèmica o del municipi on es cursa. També podeu recollir les 
opcions que més us interessin en un llibre personalitzat. També 
podeu fer servir el nou simulador de notes  per calcular, d'una 
forma aproximada, la vostra nota d'admissió, per a cadascun 
dels estudis de grau. Adreça: 
http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do  o  
http://estudisuniversitaris.gencat.cat 

 
� Qui vulgui fer un Cicle Formatiu, i no les té totes sobre si 

aprovarà 2n aquest estiu, pot inscriure’s a les Proves d’Accés 
als Cicles Formatius de Grau Superior , sempre que tingui 19 
anys, o els faci enguany. Val 33,40 euros (30,10 per internet). 
Període d’inscripció de l’11 al 21 de març , i dates de les proves 
8 i 9 de maig (s’han d’examinar de diverses matèries). Més 
informació a 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010
b0c0e1a0/?vgnextoid=0d4f80a92de05310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchann
el=0d4f80a92de05310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
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� Dimecres 3 d’abril , segona i última oportunitat per recuperar 
matèries pendents de 1r  de batxillerat (a les 4 de la tarda). 

 
 
� Final de curs : Per poder parlar de futur, cal acabar amb tot net. 

No us n’ha de quedar ni una. Ànim! I amb la millor nota 
possible. Calendari: 
o 10 de maig: últim dia de classes “normals”. 
o 13 a 21 de maig: exàmens finals  (cal presentar-s’hi 

segons els criteris de cada seminari), amb calendari 
especial. 

o Divendres 17 i dilluns 20: festa (divendres, quarta festa de 
lliure disposició; dilluns és la Pasqua Granada, o 
Pentecosta). 

o Lliurament de notes : 24 de maig. Reclamacions formals 
fins al 27. 

o Noves classes: del 27 de maig fins al 7 de juny (per a tots, 
aprovats i suspesos). 

 
o Exàmens extraordinaris de recuperació : del 10 al 13 

de juny (els mateixos dies que la selectivitat). 
o Lliurament de notes: 25 de juny. 

 
La mitjana  de notes de batxillerat es calcula fent les mitjanes de 
1r, més 2n (totes les matèries valen igual, independentment dels 
crèdits -cada curs val 45%-), més el 10% de la nota del Treball 
de Recerca. 
 
Un cop aprovat el batxillerat, cal demanar-ne el títol . Val uns 55 
euros, se sol·licita a secretaria (segons un horari i calendari, a 
mitjans de juliol), i triga d’un a quatre anys (mentre no el teniu, el 
resguard té validesa legal). Us el demanaran per poder sol·licitar 
títols universitaris o el de CFGS. 
 
Els alumnes amb família nombrosa  acreditada tenen 
descomptes; cal fer alguns tràmits, bàsicament a secretaria. 

 
 
���� Els alumnes que obtinguin una mitjana de batxillerat igual o 

superior al 9 poden merèixer Matrícula d’Honor  (cal l’acord de 
l’equip docent). Amb una MH de batxillerat teniu el primer de 
carrera gairebé gratuït (en universitats públiques). 
Aquests alumnes es poden presentar al Premi Extraordinari de 
Batxillerat  (un examen el 2 de juliol). 
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���� Qui vulgui fer un Cicle Formatiu de Grau Superior  ha de fer la 

preinscripció  del 27 de maig al 7 de juny ; els alumnes que no 
aprovin pel maig i vagin a les recuperacions del 10-13 de juny, 
poden dur-hi les notes els dies 26 i 27 de juny. La matrícula dels 
admesos és de l’1 al 9 de juliol. Més informació a 
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.2f4f37c88e124629e85c7273b0c0
e1a0/?vgnextoid=c329f5adfdf2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c329f

5adfdf2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default  A la web trobareu 
la llista de títols, centres, etc. Recordeu que el criteri per ser 
admès en un cicle és el de les notes, a part de pagar les taxes 
(ara els cicles públics estan a uns 300 euros per curs). Tots 
duren dos cursos, i això inclou les pràctiques. 

 
 
���� PAU. La selectivitat de juny  del 2013 és els dies 11, 12 i 13. 

Horari de matí i tarda (de 8.30 a 5).  Més informació a 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.75ad4eed4c4291a9ccf24010b0c0e1a0/?vg
nextoid=7b024edc2ec69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7b024edc2e

c69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default  (horari de matèries, 
estructura de les proves, models, calendaris, reclamacions, etc.). 
El nostre Institut està adscrit a la UPC, i en les aules d’aquesta 
universitat és on us examineu (si no és a l’Aulari del Campus 
Nord, serà a la Facultat d’Enginyeria), fàcil d’arribar-hi amb el 
Tram o el metro verd (L3). 

 
En parlar de les PAU, cal recordar coses bàsiques però vitals: 
bona presentació, cal·ligrafia, llegir i entendre els enunciats, anar 
al gra, no usar tintes de coloraines ni llapis, no fer trampes, etc.  
A la guia que fa l’Oficina de les PAU 
[http://www20.gencat.cat/docs/ur/home/03%20Ambits%20dActuacio/Acces%20i%20admiss
io%20a%20la%20universitat/Proves%20d%27acc%C3%A9s%20per%20a%20m%C3%A9s

%20grans%20de%2025%20anys/doc_14106573_1.pdf ] també expliquen quin 
material es pot dur a cada examen. 
 
Els correctors són professors d’institut o d’universitat, i 
generalment no es poden fer preguntes. 
 
Els alumnes que pateixen una desgràcia greu sobrevinguda 
(malaltia severa, mort d’un familiar de primer grau...), poden 
demanar d’anar al Tribunal d’Incidències (que fan els exàmens 
una setmana més tard). Calen documents oficials, i ho tramita 
l’Institut. Hi ha un tribunal especial per a dislèxics declarats, 
sempre que hagin seguit uns  tràmits especials. 
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A la selectivitat us acompanya un professor de l’Institut (el 
coordinador de batxillerat). Allà hi ha tota mena de serveis. 
 
Atenció! Si no es lliura un examen de les matèries obligatòries o 
troncals (català, castellà, anglès, història o filosofia, i la matèria 
triada), és un suspens automàtic. En canvi, si no es presenta un 
examen de matèria opcional, ponderable, no passa res. 
 
La selectivitat val un 40 %  de la nota de tall, sempre que sigui 
igual o superior al 5. El 60 % restant és la mitjana de batxillerat; 
tot plegat fa la nota personal, per accedir a uns estudis si la nota 
de tall us deixa. 
 
El curs passat la van fer més de 25.000 persones, amb un 95 % 
d’aprovats al juny (78% setembre). Ja sabeu que tots els de 
l’Institut la van aprovar pel juny. La mitjana d’expedient era 7,17, 
la de les PAU 6,34, i això dóna la nota de tall personal 6,838 
(setembre 5,786). 
 
Qui treu un 9, o més, de nota final de les PAU rep un premi 
especial. 
 
Calendari de les PAU:  

� 11, 12 i 13 de juny: proves. 
� 28 de juny: resultats (per internet). 
� 1 de juliol: recollir el resultat a l’Institut. 
� 2, 3 i 4 de juliol: possibilitat de presentar reclamacions 

(revisió o doble correcció). 
 
Setembre (per als aprovats de batxillerat pel juny, i repetidors 
de PAU): 

� Matrícula de les PAU de setembre: del 19 al 22 de 
juliol. 

� PAU de setembre: 3, 4 i 5 de setembre. 
� Resultats: 16 de setembre. 
� Reclamacions: del 23 al 25 de setembre. 

 
Alguns estudis (INEFC, ESCAC, traducció i interpretació 
d’anglès, pilot a la URV-Reus) demanen fer la Prova d’Aptitud 
Personal, a més de la nota de selectivitat (prova que costa tant 
com les PAU). Cal buscar per  internet les dates i llocs. 
 
La web del Departament diu: 

Matrícula definitiva (pas obligatori per poder realitzar les proves), al portal 

 https://accesnet.gencat.cat, del 23 de maig al 3 de juny de 2013.  
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o Triar definitivament la matèria de modalitat de la fase general (una de les 

triades a la prematrícula). 

o En el cas d’examinar-se de la fase específica, triar definitivament les 

matèries de modalitat d’aquesta fase, un màxim de tres (només entre les 

triades a la prematrícula). 

o Imprimir el resguard de pagament. 

o Pagar les taxes dins el termini del 23 de maig al 3 de juny de 2013 (3 de 

juny, últim dia de pagament).  

 
Les PAU costen uns 80 euros (part obligatòria), i uns 10 euros 
més per cada matèria ponderable (màxim 3). 
 
És molt important analitzar i valorar quina matèria esdevindrà 
matèria de modalitat de la fase general, que representarà un 20 
% de la nota de les PAU, i quines matèries són per ponderar. La 
nota d’aquestes només és vàlida durant aquest estiu i els 
pròxims dos. Després només valdrà la nota sense ponderacions. 
 
La nota de selectivitat és vàlida fins que no acabeu una carrera, 
llavors la mitjana de notes la substitueix. 
 
 

� Ponderacions  de les PAU. 
L’actual selectivitat només obliga a examinar-vos de cinc 
matèries (fase general, amb nota eterna); però per desempatar 
en els estudis més demanats hi ha les ponderacions (que donen 
la nota amb la fase específica). Teniu una explicació del 
funcionament a http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/selectivitat/nota-
admissio-parametres-ponderacio/ 

 
Les taules de ponderació canvien cada any, si bé es determinen 
amb dos anys d’antelació. 

Taules de ponderació del 2013: 
http://www20.gencat.cat/docs/ur/home/03%20Ambits%20dActuacio/Acces%20i%20ad
missio%20a%20la%20universitat/Preinscripci%C3%B3%20per%20a%20les%20univers
itats%20p%C3%BAbliques%20%20i%20Universitat%20de%20Vic/Informaci%C3%B3%
20general/Documents/Quadre_de_ponderacions_2013.pdf 
 

Taules de ponderació de la selectivitat del 2014: 
http://www20.gencat.cat/docs/ur/home/03%20Ambits%20dActuacio/Acces%20i%20ad
missio%20a%20la%20universitat/Preinscripci%C3%B3%20per%20a%20les%20univers
itats%20p%C3%BAbliques%20%20i%20Universitat%20de%20Vic/Informaci%C3%B3%
20general/Documents/Quadre_de_ponderacions_2014.pdf 

 

 
���� Per preparar-vos millor les PAU, hi ha la web Posa’t a prova , del 

mateix Departament 
(http://www14.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/wicket/bookmarkable/net.gencat.ur.pos
at.web.frontoffice.tancat.page.Tancat;jsessionid=qL61Rz5P195pCtyHypJ5hz8GVnPLbVyj9
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gvp2kVNnPWM3xvc88jS!1372608469!-2087213417?0) . És una bateria de 
preguntes, fetes pels equips de coordinació (els autors dels 
exàmens). 

 
 
���� Preinscripció universitària : de primers de juny a primers de 

juliol  cal demanar per internet fins a 8 opcions universitàries, 
segons prioritat, de les universitats públiques  i la de Vic (més de 
350 noms per triar). Les universitats privades van a part (cal 
pagar una preinscripció), així com la UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya, a distància). 

 
A mitjans de juliol se sap el resultat, o primera assignació. Amb el 
missatge del resultat, us diuen on heu d’informar-vos del procés 
de matrícula.  El calendari depèn de cada facultat i del número 
de l’opció, però algunes facultats obliguen els alumnes de 
primera opció a matricular-s’hi a finals de juliol. 
 
Aquesta assignació, si no us donen la primera opció, pot resultar 
no definitiva (més d’un 10% de les places estan reservades: 
majors de 25 anys, de 40, discapacitats, esportistes d’alt nivell, i 
llicenciats). 
Hi ha la taula del curs passat, on es compara la nota de juliol 
amb la definitiva, en tancar el procés de matrícules universitàries 
(http://www20.gencat.cat/docs/ur/home/03%20Ambits%20dActuacio/Acces%20i%20admiss
io%20a%20la%20universitat/Preinscripci%C3%B3%20per%20a%20les%20universitats%2
0p%C3%BAbliques%20%20i%20Universitat%20de%20Vic/Llistes%20de%20notes%20de
%20tall%20i%20de%20places%20universit%C3%A0ries/documents/Quadre_comparatiu_n

otes_tall_juny_2012.pdf). 
Si després de matricular-vos hi ha places en estudis que havíeu 
demanat amb més preferència, us oferiran al canvi (fins al final 
del període d’adscripció i reassignació, octubre). 
 
També hi ha la possibilitat que no us donin cap plaça, perquè a la 
preinscripció havíeu demanat opcions fora de la vostra nota. En 
aquest cas cal esperar a les assignacions de setembre. Per això 
és important fer la preinscripció amb seny, els peus a terra, i 
pensar en totes les possibilitats (bones i dolentes). 
 
Preus : l’actual matrícula universitària està al voltant de 2.500 € 
per curs (són una mica més barats els estudis sense laboratori 
que els que en tenen). En cas de suspendre alguna assignatura, 
cal repetir-la i pagar-la més cara. I a l’inrevés, si tens una 
Matrícula d’Honor de batxillerat, no pagues a 1r; després, durant 
la carrera, per cada matèria amb Matrícula d’Honor és una 
matèria del curs següent que no pagues. 
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Als “centres adscrits” (escoles universitàries privades, però sota 
l’aixopluc de les universitats públiques) les tarifes poden ser 
sensiblement més altes (per exemple, les escoles de turisme). 
 
Es poden fer renúncies , però és un tema complex i canviant. Cal 
llegir amb molta atenció la normativa vigent (a la web del 
Departament d’Economia i Coneixement 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.636fb8b85d91b1a9ccf24010b0c0e1a0/?vg
nextoid=812bc131d66b8310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=812bc131d6

6b8310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default). 
 
Pràcticament tots els estudis universitaris divideixen el curs en 
dos quadrimestres, amb matèries diferents. 
 

Decidir una carrera és molt més que triar uns estud is per 
ocupar-te els pròxims anys; és orientar la teva vid a (tot i que 
vivim en un món canviant). 

 
 

[Visió ràpida] 
� Oferta universitària (mireu les webs  de cadascuna !) : 

Públiques 
o UB - Històrica, la més gran; no li digueu “la central” (nom 

de l’època franquista). Té seus arreu de Barcelona (plaça 
Universitat, Diagonal, Raval, Vall Hebron...). Cada facultat 
fa Portes Obertes quan vol, descoordinadament (cal 
buscar-ho a la seva web). 

o UAB Universitat Autònoma de Barcelona - bàsicament a 
Bellaterra; ja han fet les PPOO (hi va poder anar qui va 
voler). 

o UPC Universitat Politècnica de Catalunya - carreres 
tècniques, a la Diagonal, més Castelldefels, Vilanova i la 
Geltrú. 

o UPF Universitat Pompeu Fabra - Tan pública com les 
anteriors (malgrat la fama de presumida, perquè es va 
crear en època d’esplendor econòmica, amb luxes). Seus a 
darrere del zoo, la Rambla, carrer Balmes, etc. 

o UdGirona 
o ULleida 
o URV Universitat Rovira i Virgili - de Tarragona i Reus. 

 
o UOC Universitat Oberta de Catalunya - a distància 

(internet), accés a part (directe), preu més car. 
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Privades  (és a dir, valen de dues a cinc vegades més -segons 
estudis-) 

o UV Universitat de Vic - s’hi accedeix com a qualsevol 
centre públic, segons la nota de tall, però el preu és de 
centre privat. 

o URL Universitat Ramon Llull - església catòlica, sobretot 
jesuïtes (ESADE, Blanquerna, IQS...). 

o UNICA Universitat Internacional de Catalunya - de l’òrbita 
de l’Opus Dei (a Sarrià), fan proves d’accés (i et poden 
posar en un curs 0, que val tant com els altres). 

o UAO Universitat Abat Oliba - de l’Associació Catòlica de 
Propagandistes, considerada a la dreta de l’Opus 
(Pedralbes). 

 
Distància . A part de la UOC,  

o UNED - pública, espanyola, amb sucursal a Cornellà. 
o Moltes privades espanyoles: UNIR Universidad 

Internacional de la Rioja, VIU Universitat Internacional 
Valenciana, UDIMA Universidad a Distancia de Madrid... 
(potser tenen més interès en el negoci que en el servei). 

 
També es poden demanar universitats espanyoles, però cal 
seguir un procés a part. 
 

Cal assabentar-se i vigilar les normes de permanència  de cada 
universitat (en especial la UPC). Si no aproves un mínim de 
matèries, te’n fan fora. 

 
D’altra banda, si els estudis et van bé, pots optar a demanar una 
beca Erasmus , amb la qual pots marxar a estudiar un 
quadrimestre, o més temps, a una universitat d’arreu d’Europa, 
d’Islàndia a Turquia. L’import és molt baix (no cobreix despeses), 
però et facilita la matrícula. 

 
Les universitats ara segueixen el Pla Bologna : títols i plans 
d’estudis que decideix cada universitat (no com abans, que els 
decidia el Ministeri espanyol), més valor als treballs i a la 
investigació, més vinculació amb la societat... però ha coincidit amb 
l’actual crisi econòmica, tan severa. Ja no hi ha “llicenciats”, ara són 
“graduats”. 
 
 
[Comentari personal: si l’actual ministre espanyol d’educació, cultura i esports, 
sr. J.I.Wert, del PP, tira endavant l’actual projecte de la seva Llei Orgànica de 
Millora de Qualitat Educativa, opino que hi perdrem, pel que representa de 
privatització, regressió i recentralització de tot l’ensenyament.] 
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IMPORTANT - No us deixeu guiar per companys tan inexperts com 
vosaltres, o pel “diuen que...”; busqueu i verifiqueu les informacions 
que us afecten o interessen per internet en fons segures, o 
consultant els professors de l’Institut que estan capacitats (tutors, 
coordinador, direcció). 
 
 
� Paral·lelament a tot això, és convenient parlar del món laboral, 

tot i la cruel crisi. Aconsellem a tots els alumnes que es donin 
d’alta  de l’atur , a les Oficines de Treball de la Generalitat (a 
Cornellà: Avinguda del Baix Llobregat, 13; obert de dilluns a divendres, de 
8.30 a 2). Motius: no és cap mentida que esteu a l’atur,  tindreu 
antiguitat, i, sobretot, us podreu beneficiar dels cursets que 
organitzen i dels descomptes que ofereixen. 

 
 
 
� Finalment, recordeu que el dimecres 26 de juny  

celebrarem la XXIV Festa de Final d’Estudis  de 
l’Institut, a les 20.30, com és costum i tradició del nostre 
centre. Mudats, amb les famílies, us direm “a reveure i 
bona sort”. Abans, el 3 de maig,  a l’hora del pati, us 
farem la fotografia de record, que us repartirem a la 
festa, per gentilesa de l’AMPA. L’Institut Macià és un 
centre d’educació, i educadament us acomiada. 

 
 
 
Cesc Terrassa, cap d’estudis (i sotscoordinador de matèria a les PAU). 
cterrass@xtec.cat 
Dissabte, 23 de març de 2013. 
 
 
[A l’última pàgina teniu un calendari-resum] 



Orientacions estiu 2013 - 11 

Resum de dates: 
 

28 de febrer a 4 de març preinscripció a les PAU 
13 a 17 de març Saló de l’Ensenyament 
11 a 21 de març Inscripció a les Proves d’Accés als Cicles 

Formatius de Grau Superior 
3 d’abril Recuperació de matèries pendents de 1r 
8 i 9 de maig Exàmens de les Proves d’Accés als Cicles 

Formatius de Grau Superior 
10 de maig Últim dia de classes ordinàries 
13 a 21 de maig Exàmens finals de 2n 
24 de maig Lliurament de notes finals 
24 a 27 de maig Reclamacions sobre les notes 
27 de maig fins al 7 de juny Noves classes finals 
27 de maig al 7 de juny Preinscripció a Cicles Formatius de Grau 

Superior i per repetir 2n en un altre centre 
Juny a primers de juliol Preinscripció universitària (8 opcions 

públiques) 
10 al 13 de juny Exàmens extraordinaris de recuperació de 

2n de batxillerat 
11, 12 i 13 de juny Selectivitat: Proves d’Accés a la Universitat 
25 de juny Lliurament de notes de les recuperacions de 

2n de batxillerat 
26 de juny XXIV Festa de final d’estudis de l’Institut 
26 i 27 de juny  Presentació de les notes de les 

recuperacions de 2n de batxillerat als 
centres de CFGS 

28 de juny 
 

Resultat de la Selectivitat (per internet) 

Juliol (dates per concretar) Sol·licitar el títol de batxillerat 
1 de juliol 
 

Recollir el resultat de la Selectivitat a 
l’Institut 

1 al 9 de juliol Matrícula a CFGS i de repetidors de 2n de 
batxillerat 

2, 3 i 4 de juliol Possibilitat de presentar reclamacions a la 
Selectivitat (revisió o doble correcció). 

3 de juliol Premi Extraordinari de Batxillerat 
Mitjans de juliol Assignació universitària 
Finals de juliol fins octubre Matrícula universitària 
19 a 22 de juliol Matrícula de la Selectivitat de setembre (per 

internet) 
3, 4 i 5 de setembre Selectivitat de setembre 
12 de setembre Inici del nou curs de 2n de batxillerat 

(repetidors) 
16 de setembre Resultats de la Selectivitat de setembre 
23 a 25 de setembre Reclamacions de la Selectivitat de setembre 
Finals de setembre Preinscripció i matrícula universitària de 

setembre 
Més les Portes Obertes als diversos centres, i les inscripcions a les universitats 
privades. 
 


