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Més del 96% dels estudiants presentats supera les proves d’accés 
a la universitat (PAU) 

 
Els 27.803 estudiants que han aprovat les PAU han obtingut una nota mitjana de 
6,622. La nota mitjana d'accés a la universitat ha estat de 7,088 
 
Més de 500 estudiants rebran les distincions de les PAU per aconseguir una nota 
igual o superior a 9 
 
Les PAU de 2020 incorporaran un nou sistema de ponderacions en què les matèries 
de modalitat per pujar nota s'establiran en funció dels graus 
 

Dijous, 28 de juny de 2018  
 
Els dies 13, 14 i 15 de juny un total de 33.398 estudiants es van presentar a les proves 
d’accés a la universitat (PAU). D’aquests, 28.782 es van examinar de la fase general i 
4.616 només de la fase específica. La nota mitjana global de les PAU (fase general) ha 
estat de 6,622. 
  
Dels estudiants que enguany han cursat segon de batxillerat, un total de 27.125 (97,55%)  
són aptes per accedir el curs que ve a la universitat. La nota mitjana de PAU (fase general) 
d’aquests estudiants és de 6,644. La nota mitjana de l’expedient de batxillerat ha estat de 
7,42, i la nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent 
a l’expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha 
estat de 7,111.  
 
Dels 4.616 estudiants que només s’han examinat de la fase específica, 1.752 procedeixen 
de batxillerat i 1.747 de cicles formatius de grau superior (CFGS). El percentatge d’aquests 
alumnes de la fase específica aprovats ha estat del 84,92% en el cas d’alumnes de 
batxillerat i del 68,43% en el cas d’alumnes de cicles formatius de grau superior (CFGS). 
 
Aquests resultats avalen, un any més, que les PAU continuen sent un mecanisme útil i 
eficaç per ordenar l’admissió a la universitat  respectant principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat.  
 
Resultats globals PAU 2018 (Fase general) 
 

Resultats globals fase general TOTAL 
Matriculats 28.925 
Presentats 28.782 
Aprovats 27.803 
% Aprovats/Presentats 96,60% 
Mitjana Expedient (Aprovats) 7,37 
Mitjana PAU (Aprovats) 6,622 
Mitjana Accés (Aprovats) 7,088 
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Resultats per demarcacions i per matèries 
Per demarcacions, els resultats han estat els següents: 

 

Demarcació Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Aprovats PAU 20.746 2.718 1.599 2.740 27.803 
Mitjana Expedient 7,40 7,23 7,50 7,36 7,37 
Mitjana PAU 6,622 6,764 6,630 6,473 6,622 
Mitjana Accés 7,087 7,076 7,182 7,052 7,088 

 
 
Pel que fa a les qualificacions, les notes mitjanes de matèries comunes, incloses en la        
fase general, han estat: 

 Mitjana Alumnes aptes 
Llengua catalana i literatura 6,63 27.608 
Llengua castellana i literatura 6,46 27.820 
Anglès 7,41 27.307 
Francès 7,07 383 
Alemany 8,55 97 
Italià 7,91 28 
Història 6,46 27.819 

 
 
I les notes mitjanes de matèries de modalitat han estat:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Mitjana Alumnes aptes 

Anàlisi musical 6,09 208 
Biologia 6,31 8.280 
Ciències de la terra i medi ambient 6,02 1.369 
Cultura audiovisual 6,62 1.573 
Dibuix artístic 7,07 707 
Dibuix tècnic 5,71 1.703 
Disseny 6,38 861 
Economia de l'empresa 5,87 6.613 
Electrotècnia 6,86 619 
Física 7,09 5.944 
Fonaments de les arts 6,86 1.822 
Geografia 5,87 4.847 
Grec 6,88 572 
Història de l'art 6,15 1.917 
Història de la filosofia 6,64 1.672 
Literatura castellana 6,31 1.479 
Literatura catalana 6,64 1.946 
Llatí 6,56 3.586 
Matemàtiques 6,32 12.640 
Matemàtiques aplicades CC.SS. 5,84 14.983 
Química 6,52 7.093 
Tecnologia industrial 5,36 1.620 
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La nota mitjana d’accés de l’alumnat que ha finalitzat el batxillerat l’any 2018 és de 7,111. 
 

PRESENTATS APROVATS

Mitjana 

Expedient Mitjana PAU Mitjana d'Accés 
2013/2014 25.515 24.554 7,30 6,489 6,973 
2014/2015 25.863 25.240 7,30 6,717 7,067 
2015/2016 26.099 25.503 7,32 6,660 7,056 

2016/2017 26.769 25.530 7,40 6,445 7,017 

2017/2018 27.805 27.125 7,42 6,644 7,111 

 
 
Nota més alta 
En aquesta convocatòria la nota més alta és d’un 9,90 i l’han obtinguda dues noies: una, 
alumna de Tarragona, que ha cursat estudis en un centre concertat de la mateixa ciutat, i 
una alumna, resident a Barcelona, que ha cursat estudis en un centre públic de Girona.  
 
Amb un 9,8, hi ha tres estudiants de la demarcació de Barcelona (9,8), concretament de 
Canet de Mar, Barcelona i Terrassa. Aquesta mateixa nota l’han obtinguda també tres 
estudiants de la demarcació de Girona (dels municipis de Girona, Banyoles i Preses). La 
nota més alta de Lleida (9,7) correspon també a una noia, estudiant d’un centre concertat 
de la capital del Segrià. 
 
Enguany hi ha 520 alumnes, 314 noies i 206 nois, que rebran la distinció que atorga el 
Govern de la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a nou en la fase 
general de les PAU. L’acte de lliurament  tindrà lloc el proper 20 de juliol a Barcelona. 
 
Els estudiants poden consultar el resultat de les proves a través del portal 
https://accesuniversitat.gencat.cat. En el moment de la consulta dels resultats ja es pot  
descarregar el document personal acreditatiu de les qualificacions dotat amb un codi segur 
de verificació. Aquest document és necessari per formalitzar la matrícula universitària, un 
cop s’hagi fet l’assignació de places. 
 
 
Resultats PAP Educació 
Pel que fa a la prova d’aptitud personal per accedir als graus d’Educació, que enguany 
s’ha realitzat per segona vegada independentment de les PAU, dels 3.405 estudiants 
matriculats, un  total de 3.238 van realitzar els dos exàmens de la prova. En són aptes 
1.914 (1.931, el juny de 2017). 

 
Seu examen Matriculats Presentats Aptes % Apte / Presentats
Barcelona 1.549 1.455 899 61,16% 
Bellaterra 608 579 355 61,31% 
Girona 455 439 241 54,89% 
Lleida 320 312 168 53,84% 
Tarragona 473 453 251 55,40% 
Total general 3.405 3.238 1.914 59,11% 
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Noves ponderacions PAU 2020 
El sistema de ponderacions per calcular la nota d’admissió als graus universitaris introduirà 
canvis de cara a l’any 2020. La principal novetat és que les matèries de modalitat que 
serveixen als estudiants per pujar nota en l'admissió deixen d’estar adscrites a les cinc 
branques de coneixement (Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències, 
Enginyeria i Arquitectura, i Ciències de la Salut), en què inscriuen els Graus universitaris. 
 
Aquesta novetat permet una major flexibilitat a les universitats per determinar quines 
assignatures tenen més pes per accedir a una determinada titulació. En base a això, les 
universitats han acordat en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) un nou 
quadre de ponderacions on, com a mínim, hi ha per a cada Grau tres matèries de modalitat 
que ponderen el màxim coeficient possible (0,2). 
 
Així mateix, per garantir l’equitat del sistema d’accés universitari a Catalunya, totes les 
universitats mantenen la mateixa ponderació en tots els títols de grau d’idèntica 
denominació. És a dir, en totes les titulacions de Dret que ofereixen les diferents universitats 
catalanes, ponderen amb el mateix pes les mateixes assignatures de modalitat.  
 
Més pes per a Història de la Filosofia 
El resultat de la revisió de les ponderacions per a la preinscripció 2020 dóna un major pes a 
l’assignatura d’Història de la Filosofia com a matèria ponderable. Concretament, Història de 
la Filosofia ponderarà en tres Graus de Ciències de la Salut: Fisioteràpia i Infermeria (amb 
un 0,2) i Psicologia (amb un 0,1). També ponderarà amb un 0,2 en dues dobles titulacions 
d’enginyeria, una de matemàtiques i una altra de nutrició. També s’introdueix amb el màxim 
coeficient possible en més titulacions de la branca d’Arts i Humanitats i Ciències Socials.  
 
En la preinscripció 2018, Historia de la Filosofia pondera en l'admissió a 162 graus. El 2020, 
aquesta xifra s’incrementa fins a  252 titulacions. 
 
La informació sobre les noves ponderacions 2020 ja s’ha fet arribar als centres de 
secundària per tal que els estudiants es matriculin a primer de Batxillerat coneixent aquests 
nous criteris d'admissió. 
 
Les matèries ponderables de les quals s’examinen els estudiants a la fase específica de les 
PAU són actualment 22. 


