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COMUNICAT DE LA COMISSIÓ COORDINADORA DE LES PAU DE  CATALUNYA 
 
La Comissió Coordinadora de les PAU de Catalunya, reunida en sessió extraordinària 
a data d’avui, manifesta que: 
 

• les PAU de juny de 2013 s’han desenvolupat en termes similars als d’anys 
anteriors 
 

• les persones que fan possible les PAU (Oficina d’Organització de Proves 
d’Accés a la Universitat, Serveis de Gestió Acadèmica de les Universitats, 
responsables de matèria, presidents i vocals de tribunal) han actuat també 
enguany amb el rigor i la professionalitat demostrada al llarg de més de vint-i-
cinc anys d’experiència 

 
• les PAU estan integrades per un conjunt de vint-i-vuit matèries. De cada 

matèria s’elaboren cinc propostes d’examen (sèries 1 a 5, d’un nivell de 
dificultat similar) 

 
• les cinc sèries s’ordenen a l’atzar per cobrir les convocatòries de juny i 

setembre (titular i suplent), i del tribunal especial i d’incidències 
 

• pel que fa a l’examen de Matemàtiques d’aquesta convocatòria de juny de 
2013: 

 
o ha estat elaborat, preparat i revisat seguint el procediment habitual 
o un cop iniciada la prova, arran d’algunes consultes concretes fetes 

des d’alguns tribunals, el responsable de matèria va donar la 
instrucció de corregir la notació d’una variable d’una equació de 
l’enunciat del problema 1 de l’examen 

o la instrucció de correcció de l’enunciat es va comunicar als tribunals 
en un temps raonable, atès el nombre de tribunals (151) i d’aules 
(764) 

o les pautes de correcció dels exàmens han tingut en compte aquesta 
circumstància 

o a partir de la informació aportada pels presidents de tribunal, no 
consta que la recollida dels exàmens generés cap problemàtica 
especial en relació al temps disposat per part dels estudiants 

 
Per tot això que ha estat exposat, la Comissió Coordinadora de les PAU considera 
que, des del punt de vista acadèmic i del desenvolupament de les proves, no caldria 
repetir l’examen de Matemàtiques. 
 
Tanmateix, atenent la recomanació final de l’Informe de la Comissió interna del 
Departament d’Economia i Coneixement de prendre en consideració la possibilitat 
d’oferir l’opció de repetir l’examen de Matemàtiques als alumnes que així ho desitgin, i 
consultades les Universitats, la Comissió Coordinadora de les PAU comunica que: 
 

• els alumnes que ho desitgin podran repetir l’examen de Matemàtiques 
 

• aquesta repetició només la podran realitzar els alumnes que es van presentar a 
l’examen de Matemàtiques en tribunal ordinari el dia 12 de juny, i que ho 
sol·licitin formalment 



 

 2

• la presentació de la sol·licitud per repetir l’examen comporta la renúncia 
explícita a la qualificació obtinguda, i també al procés de reclamació i de doble 
correcció de l’examen de la matèria de Matemàtiques del dia 12 
 

• la presentació de sol·licituds serà a través del portal Accesnet els dies 1 i 2 de 
juliol 

 
• els alumnes que hagin formalitzat la sol·licitud per repetir l'examen de 

Matemàtiques, si no es presenten en la data i hora en què han estat convocats, 
quedaran sense qualificació en aquesta matèria: això significa que, si aquesta 
matèria està matriculada com a Fase general, no tindran qualificació de les 
PAU i, per tant, tampoc nota d'accés; si és de Fase específica, aquesta matèria 
constarà com a No presentada 

 
• la prova es realitzarà el divendres dia 5 de juliol, de 17:00 a 18:30  hores (els 

alumnes hauran de presentar-se al lloc d’examen mitja hora abans de l’inici de 
la prova) 

 
• obligatòriament, el dia de la prova els alumnes hauran de portar document 

identificatiu, el comprovant d’haver formalitzat la sol·licitud de repetir l’examen 
de Matemàtiques i la targeta de les qualificacions de les PAU, que hauran de 
lliurar al tribunal en el moment d’inici de l’examen; el no lliurament d’aquesta 
targeta impedirà la realització de l’examen 

 
• els tribunals i les aules d’examen estaran ubicats a les ciutats de Barcelona, 

Girona, Lleida i Tarragona, i al Campus de la UAB de Bellaterra 
 

• el lloc i les aules d’examen es podran consultar el dia 4 de juliol al web 
http://gencat.cat/universitats/pau 

 
• aquest calendari serà compatible amb les dates de la primera assignació de 

places universitàries 
 
 
Barcelona, 21 de juny de 2013 


