CURS 2017/18 BATXILLERAT

PAU 2018
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY
1.

Inscripció a les PAU: del 28 al 31 de maig.

2.

Realització dels exàmens de les PAU pels alumnes: 5, 6 i 7 de juny.

3.

Correcció d’exàmens: del 8 al 13 de juny.

4.

Entrega de notes: 15 de juny a partir de les 14 hores.

5.

Termini per a sol·licitar reclamacions o segones correccions: 18, 19 i 20 de juny (el termini finalitza a les 14
hores del dia 20).

6.

Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions o segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la
tercera correcció): 25 de juny.

7.

Termini per a sol·licitar reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció):
26, 27 i 28 de juny, (el termini finalitza a les 14 hores del dia 28)

8.

Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la
tercera correcció): 2 de juliol.

9.

Període de petició de veure exàmens: 3 i 4 de juliol.

10.

Veure exàmens: 6 de juliol.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL
1.

Inscripció dels estudiants en les PAU: 26 al 28 de juny, (el termini finalitza a les 14 hores del dia 28 de juny),
excepte per a la Universitat Jaume I de Castelló que seran els dies 25, 26 i 27 de juny(el termini finalitza a
les 14 hores del dia 27de juny)

2.

Realització dels exàmens de les PAU pels alumnes: 3, 4 i 5 de juliol.

3.

Correcció d’exàmens: del 6 al 10 de juliol.

4.

Entrega de notes: 11 de juliol a partir de les 17 hores.

5.

Termini per a sol·licitar reclamacions o segones correccions: 12, 13 i 16 de juliol (el termini finalitza a les 14
hores del dia 16).

6.

Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions o segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la
tercera correcció): 18 de juliol.

7.

Termini per a sol·licitar reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció):
19, 20 i 23 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 23).

8.

Resolució per la Comissió Gestora de les reclamacions a les segones correccions (incloent-hi, si és el cas, la
tercera correcció): 25 de juliol.

9.

Període de petició de veure exàmens: 26 i 27 de juliol.

10. Veure exàmens: 30 de juliol

PROVES DE JUNY: TRIBUNAL 5
LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES DE JUNY:
Els estudiants s'han de presentar a L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I
ECONÒMIQUES (Campus del Riu Sec) a les 9 hores al matí i a les 15:00 hores a la vesprada.
PROVES DE JULIOL: TRIBUNAL 3
LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES DE JULIOL
Els estudiants s'han de presentar a L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
(Campus del Riu Sec) a les 9:00 hores al matí i a les 15:00 hores a la vesprada.
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Informació General i Instruccions de Matrícula.
Proves d’Accés a la Universitat.
Curs 2017/2018.
Document complet:
GUIA PAU

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau

Extracte del document

1. Estructura de la PAU
La PAU té dos fases:
A. Fase obligatòria, que consta de 5 exàmens:
- Castellà: Llengua i Literatura II
- Valencià: Llengua i Literatura II
- Idioma estranger (Alemany, Anglès, Francès o Italià)
- Història d’Espanya
- L’assignatura troncal general de modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències
Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II. Ha de ser la cursada com a troncal general)
L’estudiantat (de batxillerat LOMCE) s’examinarà obligatòriament de l’assignatura troncal general de
modalitat cursada com a troncal general en el seu batxillerat.
L’estudiantat s’examinarà de l’Idioma Estranger que vulga, a elegir entre els 4 següents: Alemany, Anglés,
Francés o Italià, l’haja cursat o no.
B: Fase Voluntària (un màxim de 4 exàmens)
L’estudiantat pot examinar-se d’altres assignatures de modalitat de batxillerat, sempre que no
coincidisquen amb la de la Fase Obligatòria, sense excloure la possibilitat de presentar-se a assignatures
que no haja cursat.
Cada estudiant/a pot examinar-se d’un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària. Estes matèries han
de ser diferents de la matèria de modalitat elegida en la Fase Obligatòria quan l’estudiant/a s’examina de
la Fase Obligatòria i de la Voluntària en una mateixa convocatòria.

2. Característiques de la PAU
1. Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dos opcions, de les quals l’estudiant n’escollirà una i la
contestarà de manera completa.
2. Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens.
3. Els exàmens es puntuaran de 0 a 10, amb dos xifres decimals.
4. No hi haurà una PAU residual per als estudiants de normatives anteriors. Tots els estudiants faran les PAU
amb l’estructura actual.
5. L’examen d’una determinada assignatura de modalitat serà el mateix en la fase obligatòria i en la voluntària.

3. Qualificació de la PAU i l’admissió a la universitat
A. Nota d’Accés a la Universitat (NAU)
a) La qualificació de la fase obligatòria és la mitjana dels 5 exàmens d’esta fase.
b) Esta qualificació de la fase obligatòria haurà de ser igual o superior a 4.
c) La nota d’accés a la universitat (NAU) resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del
Batxillerat i la qualificació de la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat. La qualificació
mitjana de Batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la qualificació de la fase obligatòria de la prova
d’accés a la universitat tindrà una ponderació del 40%.
d) La qualificació de la nota d’accés a la universitat estarà expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals.
e) La qualificació de la NAU ha de ser igual o superior a 5 punts.
f) Esta nota d’accés a la universitat té validesa indefinida.
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B. Nota d’admissió a les titulacions universitàries
a) Per a l’accés a les diferents titulacions universitàries es considerarà la nota d’accés a la universitat
(NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de les assignatures de la
fase voluntària i la qualificació de l’assignatura troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a
modalitat de batxillerat.
b) Només es consideraran les qualificacions per a ponderar que siguen iguals o superiors a 5 punts i
sempre que s’hagen obtingut en la mateixa o posteriors convocatòries en què s’ha aprovat l’accés a la
universitat, i tenint en compte que els exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a
l’admissió a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase.
c) Les ponderacions de les assignatures de la fase voluntària o de l’assignatura troncal general de la fase
obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat, resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació
de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent, d’acord amb el document de ponderacions
aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària (este document pot
consultar-se a la pàgina web de les universitats públiques valencianes i a la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).
http://www.ceice.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau
- Ponderaciones para la preinscripción de 2018 (Actualizado 02/02/2018)
- Tabla de ponderaciones 2018 (Actualizado 02/02/2018)
d) La fórmula del càlcul de la qualificació d’admissió a una determinada titulació és la següent:
Nota d’accés a la titulació = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2
QFO és la qualificació de la fase Obligatòria de la PAU.
QMB és la qualificació mitjana de Batxillerat.
a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2).
M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos matèries de la fase voluntària o la
matèria troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat, que donen una
qualificació final superior després de la ponderació.
e) Els exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a l’admissió a la universitat en els dos
cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase voluntària.

4. Reclamacions
1. L’estudiant podrà demanar una reclamació o una segona correcció sobre les seues qualificacions dels
exàmens de la PAU.
2. La reclamació significa comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de correcció i qualificació.
Sol·licitar reclamació d’alguna assignatura anul·la la possibilitat de demanar-ne una segona correcció.
3. La segona correcció comporta que un altre corrector corregirà de nou l’examen. La qualificació definitiva
serà la mitjana de les dos qualificacions.
4. Si la diferència entre la primera i la segona correcció fóra de dos punts o més, es farà una tercera correcció.
La qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions.
5. L’estudiant podrà veure els exàmens dels quals haja demanat una segona correcció, al final de tot el procés
de reclamacions i segones correccions.
6. Sobre el resultat del procés de la segona correcció, l’estudiant podrà presentar una reclamació.
7. El resultat de la reclamació podrà pujar o mantindre la nota donada inicialment, i sols en cas d’una errada
formal podrà baixar-la. En una segona correcció la nota podrà ser igual, superior o inferior a l’obtinguda en
la primera correcció. El resultat de la reclamació a la segona correcció també podrà pujar, mantindre o
baixar la nota.
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CRITERIS PER A LA REALITZACIÓ DELS EXÀMENS DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ I PROCEDIMENT SANCIONADOR EN CAS DE COPIAR-HI.
Aprovats per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema
Universitari Valencià el dia 19 de maig de 2016.
1. Els estudiants acudiran al lloc on es desenrotllen els exàmens, almenys mitja hora abans de l’hora assenyalada
per al començament, proveïts del corresponent document oficial d’identitat que haurà de romandre sobre la
taula de l’estudiant durant tot l’examen. Qui es negue a identificar-se no podrà accedir a l’aula d’examen. En el
cas que l’estudiant ja estiga en l’aula, li serà retirat l’examen i serà expulsat de l’aula una vegada haja
transcorregut almenys mitja hora des de l’inici de l’examen. L’incident es farà constar en l’acta d’incidències.
2. Una vegada s'ha entregat l’examen a l’estudiant, este només tindrà al seu abast el material autoritzat per a la
realització. En conseqüència, tret d'una autorització expressa, es prohibeix no solament l’ús, sinó la tinença de
qualsevol tipus de material de consulta o ajuda (llibres, apunts, quaderns, fulls, calculadores –excepte les
autoritzades en certes assignatures–, tauletes tàctils, ordinadors, audiòfons, rellotges amb capacitat
d’emmagatzematge en memòria, etc.), així com de dispositius electrònics de comunicació, d’emmagatzematge
de dades i ordinadors personals. Els telèfons mòbils hauran de romandre apagats. L’examen es contestarà
exclusivament en els quadernets entregats pel tribunal, tret d'aquelles assignatures que requerisquen material
específic (DAR, TEG, DIS L’estudiant procedirà immediatament a apegar les seues etiquetes identificatives en
els llocs indicats i a omplir la solapa. Tret d'una autorització expressa l’examen es contestarà utilitzant un sol
bolígraf de color blau o negre i l’estudiant s’abstindrà de realitzar qualsevol tipus de marca.
3. Els estudiants hauran d’abstindre’s de la utilització o cooperació en procediments fraudulents durant els
exàmens, entre altres:
a) Copiar per mitjà de qualsevol procediment.
b) La comunicació per qualsevol mitjà amb un altre estudiant o amb una altra persona que es trobe en l’interior
o en l’exterior del lloc d’examen.
c) La suplantació de personalitat i la falsificació de documents.
d) L’incompliment de les indicacions dels membres del tribunal i o/persones col·laboradores, sempre dins del
marc d’aplicació d’estos criteris.
e) Alteració del normal desenrotllament de la realització dels exàmens.
f) L’ofensa o desconsideració cap als membres del tribunal, personal de suport, persones col·laboradores, o
els companys.
4. Quan un estudiant incórrega en algun dels supòsits previstos en els articles anteriors, el membre del tribunal
que realitze l’actuació procedirà a:
1) Retirar l’examen amb una breu anotació en este de la incidència, així com a estampar la seua firma de forma
llegible en este.
2) Informar el president del tribunal tan ràpidament com siga possible.
3) Fer constar la incidència en l’acta d’incidències.
4) Expulsar de l’aula d’examen l’estudiant si ja ha transcorregut almenys mitja hora des de l’inici.
Considerant com a il·lícita qualsevol acció dels estudiants encaminada a copiar en els exàmens de PAU, si es
detecta que un estudiant copia en un examen de PAU es procedirà de la manera següent: L’estudiant haurà
d’abandonar l’aula de l’examen (sempre que haja passat mitja hora des del seu començament) i la qualificació
d’este examen serà de 0 (zero). Esta situació serà comunicada a la presidència del tribunal, la qual haurà
d’estar assabentada de les circumstàncies concretes en què l’estudiant estava copiant, per si de cas cal fer
posteriorment un informe que explique com s’han produït els fets. La presidència del tribunal farà constar
clarament en l’examen que l’estudiant estava copiant, per la qual cosa li correspon una qualificació de 0. A
l’estudiant que l'han sorprés copiant en un examen no se li anul·laran els exàmens de PAU realitzats
anteriorment i podrà realitzar els altres que li puguen quedar.
Amb l’objectiu d’establir les condicions que determinen el fet de copiar en un examen:
Durant la realització dels exàmens no es podran utilitzar dispositius electrònics com són els telèfons mòbils,
tauletes tàctils, ordinadors, auriculars, rellotges amb possibilitat de guardar informació, ni cap altre dispositiu
paregut, excepte adaptacions autoritzades. L’estudiant no podrà tindre en les mans estos dispositius en cap
moment durant el transcurs dels exàmens. L’estudiant no podrà tindre posats en la monyica ni usar-los en
cap moment, rellotges amb capacitat d’emmagatzematge d’informació ni de cap tipus. Tampoc es podran
utilitzar calculadores que no siguen les especificades en les normes d’ús d’estos útils matemàtics en les
assignatures que ho permeten. Durant els exàmens no es podran consultar apunts ni cap altre tipus de
document que puga contindre informació de l’assignatura (excepte en les assignatures que ho permeten de
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forma explícita). L’estudiant no podrà tindre en les mans este tipus de documentació en cap moment durant el
transcurs dels exàmens. No es podran utilitzar (excepte en les assignatures que ho permeten explícitament)
retoladors de colors per a respondre els exàmens ni per a marcar algunes línies o paraules en el full de
respostes. Les respostes als exàmens no es podran fer amb llapis i s’haurà d’escriure amb tinta de color blau o
negre.
Cas de confirmar-se una suplantació de personalitat en algun dels exàmens, a l’estudiant matriculat en les PAU
se li posarà un 0 en les PAU.
5. En cas de produir-se alguna de les situacions descrites anteriorment, i a la vista del contingut de l’acta i de les
possibles al·legacions de l’estudiant, la Comissió Gestora de les Proves d’Accés a la Universitat resoldrà sobre
les sancions a aplicar-hi, si és el cas. No obstant això, mentre no hi haja una resolució definitiva, l’estudiant
podrà fer la resta d’exàmens. Si és necessari, serà el Coordinador General de les PAU qui, després de
consultar amb els coordinadors de les universitats si ho estima necessari, adopte les mesures provisionals
pertinents.
6. L’estudiant és responsable d’entregar l’examen complet al tribunal en la forma en què este especifique. En cap
cas podrà abandonar l’aula abans que haja transcorregut mitja hora des de l’inici de l’examen i sense
l’autorització del tribunal. Una vegada abandonada l’aula, no podrà reingressar en ella fins que siga convocat a
la següent prova o tinga autorització expressa del tribunal.
7. És responsabilitat exclusiva de l’estudiant el compliment d’estos criteris.

Acord de les comissions de matèria de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
i de Matemàtiques II sobre ús de calculadores en els PAU
Per acord unànime de les comissions de matèria de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II i de
Matemàtiques II, en les pròximes Proves d'Accés a la Universitat s'indicarà a la capçalera de les proves d'aquestes
dues assignatures el següent:
"Es permet l'ús de calculadores sempre que no siguen gràfiques o programables, i que no puguen realitzar
càlcul simbòlic ni emmagatzemar text o fórmules en memòria".
Per tant, es poden utilitzar les calculadores que no tinguen cap de les capacitats esmentades anteriorment, encara
que puguen realitzar càlculs numèrics que donen el valor de la derivada d'una funció en un punt, el valor d'una
integral definida, les arrels d'una equació, la matriu inversa d'una matriu regular, el producte de dues matrius, la
solució d'un sistema d'equacions, el valor d'un determinant, ...
En qualsevol cas, s'ha d'informar els alumnes que totes les seues respostes han d'estar completament raonades,
incloent els passos intermedis acompanyats dels corresponents càlculs numèrics (per exemple det (1 3; -2 4) = 1 4
- (-2) 3 = 10), doncs, tal com es venia demanant a les convocatòries anteriors de les PAU, cada exercici contindrà
explícitament una de les frases, o alguna similar amb significat semblant:
"Calcular (o obtenir) raonadament, escrivint tots els passos del càlcul o raonament utilitzat" o "Totes les
respostes han de ser degudament raonades".
Els alumnes han de conèixer que en els criteris de correcció de les dues matèries s'indicarà expressament que els
apartats que no estiguen raonats i / o justificats numèricament no obtindran puntuació, encara que continguessin el
resultat correcte.
Es recorda també que, amb caràcter general, està prohibit l'ús de dispositius que permeten la comunicació entre
persones, i, per tant, també estan prohibides les calculadores amb capacitat de comunicació.
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Els dies que es realitzen les PAU has de tenir en compte el següent:
 Les proves de juny són a la FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES (Campus
del Riu Sec)
 Les proves de juliol són a la FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS (Campus del Riu Sec)
 Estem assignats al tribunal 5 a les proves de juny i al tribunal 3 a les proves de juliol.
 Si et desplaces amb l’autobús reservat pel centre, la sortida es realitzarà des de la plaça Constitució a les
7,30 h.
 El retorn dependrà cada dia de l'hora en que es realitzi l'última prova.
 Si et desplaces pel teu conte assegurat d’arribar amb prou temps a l’UJI.
 És imprescindible que duguis el DNI. Comprova que no estigui caducat i si fora així renova'l abans
de les PAU.
 Recorda que has d'esmorzar i dinar. Pots dur el teu propi menjar o diners per a esmorzar i/o dinar en les
cafeteries de la UJI.
 I has de dur tot el necessari per a realitzar les proves (bolígrafs, calculadora, material específic per a
alguna assignatura …)

I MOLTA SORT !

MÉS INFORMACIÓ:

https://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/estudiantat/accedeix/accesbat/
PAU2018/PAU2017/
http://nouestudiantat.uji.es
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