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El primer dia de les proves d’accés a la universitat (PAU) comença 
amb normalitat amb els exàmens de castellà i català  
 

Dimarts, 12 de juny de 2018 

 

Un total de 33.895 alumnes ha començat avui les proves d'accés a la universitat (PAU), 
que s’estan desenvolupant amb total normalitat. Aquest matí s’han realitzat els exàmens 
corresponents a les matèries comunes del batxillerat que formen part de la fase general: 
Llengua castellana i literatura, i Llengua catalana i literatura.  
 
En l'examen de Llengua castellana i literatura –el primer que s’ha realitzat– els estudiants 
han fet exercicis de comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística. En l’opció A, 
el text corresponia a l’obra La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. En l’opció 
B, els estudiants havien d’analitzar el text  De animales a dioses de Yuval Noah Harari.  
 
A la prova de Llengua catalana i literatura, els estudiants han pogut triar entre un fragment 
de l’obra La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, i el text «Per què els robots t’haurien 
de preocupar», una adaptació feta a partir del text de Javier Borràs Arumí. 
 
Després de la pausa per dinar, les proves correspondran a matèries de modalitat. A les 14  
hores, els estudiants s’examinaran Economia de l’empresa, Química o Història de la 
Filosofia; mentre que a les 16.00 hores, ho faran de Literatura castellana, Dibuix tècnic o 
Anàlisi Musical. Els exàmens en format PDF estan disponibles, a mesura que van 
finalitzant les proves, al Canal Universitats: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/ 
 
Del total d’alumnes matriculats a les PAU 2018, 27.878 corresponen a estudiants amb 
matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 3.279 són estudiants 
amb matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys amb o sense PAU); i 2.738 són 
estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna 
assignatura en la fase específica. Per demarcacions, la distribució és la següent:  
 

 

 Matrícula ordinària Matrícula lliure CFGS Total 

BARCELONA 20.780 2.616 2.308 25.704 
GIRONA 2.718 242 163 3.123 
LLEIDA 1.612 165 91 1.868 
TARRAGONA 2.768 256 176 3.200 
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