
PAU 2017 
 

Entre el 13 i el 15 de juny els alumnes de batxillerat que es presentin a 

la selectivitat s'hauran d'enfrontar, a la fase general, a quatre de les cinc proves de les 

que s'examinaven fins ara: 

 

_ Llengua Catalana i Literatura 

_ Llengua Castellana i Literatura 

_ Llengua Estrangera (a escollir entre anglès, alemany, francès o bé italià) 

_ Història o Història de la Filosofia (a triar) 

 

CANVI 1: OPCIONALITAT DEL CINQUÈ EXAMEN 

L'opcionalitat del cinquè examen, però, es veurà sensiblement reduïda. Si fins l'any 

passat es podia escollir entre 20 matèries de modalitat, aquest any l'elecció es limitarà a 

5 assignatures:  

 

_ Llatí 

_ Matemàtiques 

_ Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 

_ Història i Fonaments de les Arts  

_ Història de l'Art 

 

Això sí, la tria, com ja succeïa fins ara, no haurà d'estar necessàriament condicionada 

pel Batxillerat cursat. 

 

La setmana passada, Universitats va anunciar que s'havia introduït aquesta modificació 

a la fase general, però no va quedar clar si serien 4 o 5 les matèries entre les que es 

podria escollir. Dilluns 13 de febrer, es va especificar, a través d'un comunicat, que 

finalment es podrà triar entre 5 assignatures de modalitat i que Història de l'Art formarà 

part del quintet. 

 

CANVI 2: UNA QUALIFICACIÓ QUE POT SER TINGUDA EN COMPTE DOS 

COPS 

La matèria de modalitat escollida a la fase general també sigui tinguda en compte a 

l'hora de ponderar per a l'específica, sempre i quan s'obtingui una nota igual o superior a 

5, sense que calgui tornar-s'hi a examinar. Per què s'exigeix un 5? Doncs perquè també 

és un requisit que es reclama a cadascuna de les matèries que formen part de la fase 

específica per poder ponderar. 

 

LA PRE-MATRÍCULA 
Previsiblement, durant la primera quinzena del mes de març s'obrirà la pre-matrícula de 

la selectivitat, que es realitza a través del portal accesnet, on els estudiants hauran 

d'especificar de quina assignatura de modalitat es volen examinar a la fase general i triar 

fins a tres matèries més per a la fase específica. Finalment, prevaldran, com en anys 

anteriors, les dues millors qualificacions un cop ponderades. Una d'aquestes podrà ser la 

de l'assignatura de modalitat elegida en la fase general. 

 

http://unportal.us6.list-manage1.com/track/click?u=ec42b0981f0d47ec4735db694&id=503c61534b&e=ef4f2e63d0

