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Més de 6.000 estudiants comencen demà les proves d’ accés a 
la universitat (PAU) del mes de setembre 
 

Els exàmens es faran demà dia 6, el dia 7 i el dia 8 de setembre 
 
La gran majoria d’estudiants, un total de 3.906, es  presenta a les proves de la 
fase general i a algun dels exàmens de la fase espe cífica.  
 

 
Dilluns, 5 de setembre de 2011 

 

Un total de 6.144 estudiants (5.672  l’any passat) s’han matriculat de les proves 
d’accés a la universitat (PAU) del mes de setembre. Els exàmens es faran demà dia 
6, el dia 7 i el dia 8. Dels 6.144 inscrits, 3.370 són dones i 2.774 són homes. Per 
demarcacions, 4.661 estudiants faran els exàmens a Barcelona, 489 a Girona, 378 a 
Lleida i 616 a Tarragona.  

Una majoria d’estudiants, 3.906 (el 63,5%), es presenta a les proves de la fase 
general i a algun dels exàmens de la fase específica. 635 joves faran les 5 proves de 
la fase general i 1.603 faran només exàmens de la fase específica.  

3.948 estudiants que es presenten a les PAU de setembre han fet la matrícula 
ordinària. Un total de 306 persones es presenten per millorar nota, 283 ho fan 
després de suspendre en anteriors convocatòries, i 432 són estudiants procedents 
de Cicles Formatius de Grau Superior. 

Els horaris dels exàmens són els següents: 

 

Dimarts 6  
9.00-10.30 Llengua castellana i literatura 
11.00-12.30 Llengua catalana i literatura 

13.00-14.30 
Anàlisi musical 
Economia de l’empresa 
Ciències de la terra i del medi ambient 

14.30-15.30      DESCANS 

15.30-17.00 
Literatura castellana 
Tecnologia industrial 

Dimecres 7 
8.30-10.00  Història o Història de la filosofia  
10.30-12.00 Llengua estrangera 

12.30-14.00 

Cultura audiovisual 
Matemàtiques aplicades a les ciències 
socials 
Química 

14.00-15.00      DESCANS 
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15.00-16.30 
Literatura catalana 
Dibuix tècnic 

Dijou s 8 

8.30-10.00  
Geografia 
Física  

10.30-12.00 
Disseny 
Grec 
Biologia 

12.30-14.00 
Dibuix artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

14.00-15.00      DESCANS 

15.00-16.30 
Història de l’art 
Electrotècnia 

 

Els estudiants coneixeran el resultat de les proves a partir del 22 de setembre per 
internet al portal http://www.gencat.cat/universitatsirecerca. En la convocatòria de 
juny de les PAU es van presentar 29.712 estudiants i va superar les proves un 
94,54%. La nota mitjana obtinguda pels alumnes va ser de 6,305. 

 


