
 

Prova de batxillerat per a l'accés a la universitat 

Què és?  
La prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU) és la prova d'accés destinada 
a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller i no és necessària per 
obtenir el títol. L’han de fer exclusivament els estudiants que vulguin accedir a estudis 
universitaris. 

Estructura  
La prova està estructurada en dos blocs: 

Bloc d’accés 
Aquest bloc és obligatori per obtenir una nota d’accés a la universitat. 

El bloc d’accés consta de les matèries troncals generals següents: 

• Història d'Espanya 
• Llengua Castellana i Literatura II 
• Llengua Catalana i Literatura II 
• La matèria de primera Llengua Estrangera II que l’alumne hagi cursat a segon de 

batxillerat (Anglès) 
• Matèria de modalitat cursada: 

o Matemàtiques II, per a la modalitat de Ciències* 
o Llatí II, per a l’itinerari d’Humanitats* 
o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, per a l’itinerari de 

Ciències Socials* 
o Fonaments de l’Art II, per a la modalitat d’Arts* 

Bloc d’admissió 
És de caràcter voluntari i té per objecte l'avaluació dels coneixements i la capacitat de 
raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen 
cursar. 

En aquest bloc els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries d’opció del bloc 
d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat. 

Cada matèria serà qualificada per separat. La qualificació obtinguda de cada matèria 
superada (nota igual o superior a 5 punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si 
aquesta matèria pondera en el grau. 

El bloc d’admissió consta de les següents matèries: 

• Alemany II  
• Arts Escèniques 



 

• Biologia 
• Cultura Audiovisual II 
• Dibuix Tècnic II 
• Disseny 
• Economia de l’Empresa 
• Física 
• Fonaments de l’Art II** 
• Francès II 
• Geografia 
• Geologia 
• Grec II 
• Història de l’Art 
• Història de la Filosofia 
• Llatí II** 
• Matemàtiques II** 
• Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II** 
• Química 

** La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés ja es considerarà per a 
l'admissió i no es pot matricular en el bloc d'admissió en la mateixa convocatòria. 

 

 

Nota de acceso = 0,6NMB+0,4CBA  
 NMB = Nota media del Bachillerato. 

 CBA = Calificación del bloque de acceso = Media de los  cinco  ejercicios.  

 Un alumno supera la prueba si NA > 5. 

 

Nota de admisión = Nota de acceso + aM1+bM2 
M1,M2= Las dos o las dos mejores calificaciones de las  materias superadas en 
el bloque de admisión o la de la troncal general de modalidad** (deben estar 
vinculadas a la rama de conocimiento del título de grado)  

 a,b = parámetros de ponderación (0,1-0,2) 

 

 

 

 


