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Demà comencen les proves d’accés a la universitat (PAU) de 
setembre amb 5.431 matriculats 
 

La gran majoria d’estudiants, un total de 3.606, es presenta a la fase general de 
les proves i a algun dels exàmens de la fase específica 
 

 

Dilluns, 3 de setembre de 2018 

Un total de 5.431 estudiants s’han matriculat de la prova d’accés a la universitat 
(PAU) en la convocatòria extraordinària de setembre. Els exàmens començaran 
demà dimarts i continuaran dimecres i dijous, en horari de matí i tarda. Per 
demarcacions, dels 5.431 inscrits, 4.108 estudiants faran els exàmens a Barcelona, 
534 a Tarragona, 475 a Girona i 314 a Lleida. Hi haurà 22 tribunals ordinaris, que 
estaran ubicats a Barcelona (12), Bellaterra (4), Girona (2), Lleida (2) i Tarragona (2). 

La major part dels estudiants, 3.606 (un 66,4%), es presenta a les proves de la fase 
general i a algun dels exàmens de la fase específica i 1.825 faran només exàmens 
de la fase específica (1.326 són estudiants de Batxillerat i 499 de Cicles Formatius 
de Grau Superior). D’altra banda, 3.089 estudiants que es presenten a les PAU de 
setembre són de matrícula ordinària. Un total de 300 persones es presenten per 
millorar nota i 153 ho fan després de suspendre en anteriors convocatòries. 

Pel que fa als horaris dels exàmens, són els següents: 

 

Dimarts 4 

9.00-10.30 Llengua castellana i literatura 

11.00-12.30 Llengua catalana i literatura 

12.30-14.00 DESCANS 

14.00-15.30 
Economia de l’empresa 
Història de la filosofia 
Química 

16.00-17.30 

Anàlisi musical 
Dibuix tècnic 

Literatura castellana 

Dimecres 5 

9.00-10.30  Història   

11.00-12.30 Llengua estrangera 

12.30-14.00 DESCANS 

14.0-15.30 

Ciències de la terra i del medi ambient 

Fonaments de les arts 

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 

16.00-17.30 
Electrotècnica 

Història de l’art 
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Dijous 6 

9.00-10.30 
Física 
Geografia 

11.00-12.30 
Dibuix artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

12.30-14.00 DESCANS 

14.00-15.30 
Biologia 
Cultura audiovisual 
Grec 

16.00-17.30 

Disseny 

Literatura catalana 
Tecnologia industrial 

 

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dimarts 18 de 
setembre al portal http://accesuniversitat.gencat.cat i, en el moment de la consulta 
dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves 
qualificacions. 

La preinscripció universitària de setembre serà els dies 19 i 20 de setembre. 

 

 

 

http://accesuniversitat.gencat.cat/

