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Maremàgnum normatiu
Segons l’institut d’estudis catalans:
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Normativa significativa
• 2013: LOMQE
• Introdueix les revàlides (avaluacions d’etapes)

• 2014: Reial decret 412/2014, de 6 de juny,
pel qual s’estableix la normativa bàsica dels
procediments d’admissió als ensenyaments
universitaris oficials de grau.
• Deroga el RD 1892/2008
• Estableix un marc comú d’admissió a Grau
• Dóna autonomia a les Universitats per establir
els procediments d’admissió
• Permet admissió a Grau únicament amb
Batxillerat, sense PAU
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Normativa significativa
• Juliol 2016: Reial Decret 310/2016, de
29 de juliol, pel qual es regulen les
avaluacions finals d’Educació
Secundària Obligatòria i de Batxillerat
• Crea una comissió central del MEC per a la
seva organització.
• L’avaluació consisteix en un examen de
cada una de les matèries de batxillerat.
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Normativa significativa
• De juliol a desembre hi ha molta
incertesa en el Govern i forta oposició
a l’avaluació final.
• Finalment, el nou Ministre diu que es
farà la PAU com sempre mentre no
hagi un Pacte d’Estat per a l’educació.
• Aquest anunci s’executa amb un Reial
Decret Llei de mesures urgents que
atura la implantació de l’avaluació final
de batxillerat i defineix un entorn
transitori
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Normativa significativa
• Desembre 2016: Reial Decret-Llei
5/2016, de 9 de desembre, de mesures
urgents per a l’ampliació del calendari
d’implantació de la Llei Orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la
millora de la qualitat educativa
• Modifica la Llei Orgànica per posposar la
implantació de l’avaluació de batxillerat fins
al pacte d’estat per a l’educació.
• De forma transitòria estableix una prova
semblant a la PAU
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Normativa significativa
• Desembre 2016: Reial Decret-Llei
5/2016, de 9 de desembre, de mesures
urgents per a l’ampliació del calendari
d’implantació de la Llei Orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la
millora de la qualitat educativa
• La nova PAU es regirà pel RDL 5/2016 i,
supletòriament, i en tot allò que resulti
compatible amb ell, pel RD 310/2016.
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Normativa significativa
• Desembre 2016: Reial Decret-Llei
5/2016, de 9 de desembre, de mesures
urgents per a l’ampliació del calendari
d’implantació de la Llei Orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la
millora de la qualitat educativa
• Deroga la possibilitat d’accedir a la
Universitat únicament amb el títol de
Batxillerat.
• Cal superar l’avaluació final de batxillerat
per tenir accés a la Universitat.
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Normativa significativa
• Desembre 2016: Ordre
ECD/1941/2016, de 22 de desembre,
per la qual es determinen les
característiques, el disseny i el
contingut de l’avaluació de Batxillerat
per a l’accés a la Universitat, les dates
màximes de realització i de resolució
dels procediments de revisió de les
qualificacions obtingudes, per al curs
2016-17
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Normativa significativa
• Desembre 2016: Ordre
ECD/1941/2016
• Disposició transitòria:
En el curs 2016-17, l’alumnat que s’incorpori a
un curs de Batxillerat amb matèries no
superades de Batxillerat del currículum
anterior i cursi les matèries d’acord amb el
sistema anterior, no necessita superar
l’avaluació de Batxillerat per accedir als
estudis universitaris de grau.
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Normativa significativa
• Desembre 2016: Ordre
ECD/1941/2016
• Disposició transitòria:
A més ....
S’aplicarà el mateix criteri a l’alumnat que va
obtenir el títol de Batxiller en el curs 2015-16 i
no va accedir a la Universitat al finalitzar
aquest curs.
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Incoherències normatives
• Tot el desenvolupament normatiu està
basat en una avaluació final de l’etapa
de batxillerat i no està plantejat com
una prova d’accés
• L’avaluació era inicialment de totes les
matèries cursades durant els dos cursos
de Batxillerat.
• La revisió de les qualificacions les han de
demanar els pares o tutors.
• No preveu que es puguin presentar els
tècnics superiors
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Incoherències normatives
• El RDL 5/2016 s’ha tret
improvisadament i no s’ha actualitzat el
RD 412/2014.
• RD 412/2014: Diu que els alumnes amb
títol de Batxiller tenen accés a la Universitat
• RDL 5/2006: Diu que els alumnes amb títol
de Batxiller han de superar l’avaluació per
poder accedir a la Universitat
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Incoherències normatives
• El RDL 5/2016 diu que els alumnes
amb Batxillerat han de superar
l’avaluació per tenir accés a la
Universitat.
• L’Ordre Ministerial ECD/1941/2016
permet una excepció no contemplada
al RDL per accedir a la Universitat
sense superar la prova.
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Quin nom té la prova d’accés?
•
•
•

EBAU: Evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad
EvAU: Evaluación para el acceso a la
Universidad
PBAU: Prova de Batxillerat per a
l’accés a la Universitat
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Normativa CAIB
•

•

Resolució del Conseller d’Educació i
Universitats de 15 de febrer de 2017
per la qual s’aproven les instruccions
que estableixen les pautes i criteris
d’actuació per a dur a terme les
proves d’accés a la Universitat
BOIB número 21 de 18 de febrer de
2017.
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Diferències any anterior
•
•

S’ha adaptat al currículum LOMQE
S’han canviat els noms
•
•

•

De la prova
De les fases (general i específica)

Les Universitats poden establir els
seus propis procediments d’admissió

www.uib.cat

Resolució del Conseller
Bloc d’accés
•
•
•
•
•

Història d’Espanya
Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Primera Llengua Estrangera II (anglès)
Una matèria troncal segons modalitat:
•
•
•
•

Ciències: Matemàtiques II
Humanitats: Llatí II
C. Socials: Matemàtiques Aplicades a les
Ciències Socials II
Arts: Fonaments de l’Art II
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Resolució del Conseller

Els alumnes afectats per la disposició
transitòria de l’ordre ministerial poden
estalviar-se només l’any 2017, la matèria
troncal de modalitat.
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Resolució del Conseller
Bloc d’admissió
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts Escèniques
Biologia
Cultura Audiovisual II
Dibuix tècnic II
Disseny
Economia de l'Empresa
Física
Geografia
Geologia
Grec II
Història de l’Art
Història de la Filosofia
Química
Llatí II
Matemàtiques II
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Fonaments de l’art II
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Resolució del Conseller
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Resolució del Conseller
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Resolució del Conseller
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Resolució del Conseller
Exemple
Història d’Espanya
Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Primera Llengua Estrangera II
Màtemàtiques

7,50
7,00
5,50
6,00
5,00

Nota bloc d’accés
Expedient de Batxillerat

6,20 x 0,40
7,80 x 0,60

Nota d’accés

7,16
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Resolució del Conseller
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Resolució del Conseller
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Resolució del Conseller

Només hi ha revisió i es tracta com una doble
correcció

www.uib.cat

Admissió: Què fan les Universitats?
•
•

Hi ha un acord CRUE per mantenir el
districte únic.
Això implica:
• Mantenir el model de nota
d’admissió fins a 14
• Mantenir el sistema de
ponderacions 0,1 – 0,2
• Admetre la prova d’admissió de
qualsevol CCAA i les corresponents
matèries per puntuar fins a 14.
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Acord Normatiu de la UIB
Acord normatiu 12189/2017, del dia 20 de febrer
de 2017 pel qual es regula l’accés i admissió als
ensenyaments oficials de grau
FOU número 445

www.uib.cat

Requisit d’accés
Condició necessària per cursar ensenyaments
universitaris oficials de grau a la Universitat. S’ha de
complir prèviament a l’admissió a la Universitat

Prova d’accés
Avaluació dels coneixements d'una persona que
atorga, amb la superació d'uns mínims, un requisit
d'accés

Procediment d’accés
Conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu assolir
un requisit d'accés
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Admissió
Adjudicació de les places ofertes per cursar
ensenyaments universitaris de grau entre els
sol·licitants que compleixen els requisits d’accés.

Prova d’admissió
Avaluació específica de coneixements i/o
competències per incrementar la nota d'admissió o
modificar les condicions que estableixen l'ordre de
prelació en l'adjudicació de places

Procediment d’admissió
Conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu
l’adjudicació de les places ofertes per cursar
ensenyaments universitaris oficials de grau entre els
sol·licitants que compleixen els requisits d’accés
d'acord amb un ordre de prelació
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Seu universitària
Lloc d’impartició d'estudis universitaris. La UIB té tres
seus físiques, que són Eivissa i Formentera, Mallorca
i Menorca, i una seu virtual en línia. Hi ha plans
d’estudis que s’ofereixen en més d’una seu. Cada
expedient acadèmic està ubicat en una seu.

Nota de tall
Nota d’admissió de la darrera sol·licitud adjudicada
considerant l’ordre de prelació en el qual s’assignen
les places. Hi ha una nota de tall per a cada estudi,
seu i quota de reserva de places en què s’hagin
adjudicat places. Sempre s'ha d’indicar amb el grup al
qual pertany.
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Acord Normatiu de la UIB
Article 10. Quotes de reserva de places
Quota

Reserva

Per Llei

Més gran de 25 anys

5%

Més gran de 45 anys

2%

Més gran de 40 anys

1%

Titulats

3%

1% <= x <= 3%

Discapacitats

5%

>= 5%

3%
5% (GFT, GEP)

>= 3%
>= 5%

Esportistes

>= 2%
1% <= x <= 3%

Els centres poden alterar aquests valors per defecte
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Acord Normatiu de la UIB
Article 11. Notes d’accés i d’admissió
La nota d’admissió és la nota que es considera
per establir l’ordre de prelació, entre d’altres
criteris, a efectes d’admissió a un grau
Nota admissió = Nota d’accés + Nota específica
La nota d’accés és la nota del títol o prova que
dóna accés
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Acord Normatiu de la UIB
Article 11. Notes d’accés i d’admissió
La nota d’accés és el 60% la mitja de batxillerat
més el 40% la nota del bloc d’accés

www.uib.cat

Prova de batxillerat per a
l'accés a la Universitat

Bloc d’accés

Bloc d’admissió

Història d’Espanya
Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Primera Llengua Estrangera II
Matemàtiques

Química
7,50
Biologia
7,00
Física
5,50
6,00
5,00 x 0,2 = 1,00

Nota bloc d’accés
Expedient de Batxillerat
Nota d’accés

6,20
7,80
7,16

6,50 x 0,2 = 1,30
3,50
4,50

Nota bloc d’admissió 2,30

Exemple amb 2 matèries
ponderables superades

Nota d’accés

7,16

Nota d’admissió

9,46
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Acord Normatiu de la UIB
Article 11. Notes d’accés i admissió
Vigència de la nota específica:

www.uib.cat

Acord Normatiu de la UIB
Article 12. Ordre de prelació
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Ordre de prelació
PBAU, PAU o
Tècnic superior

Batxillerat o
Tècnic superior mateixa
branca

1

Juny o anys anteriors

2

Setembre

Tècnic superior diferent
branca

3

Juny o anys anteriors

4

Setembre

5

Juny o anys anteriors

6

Setembre

Batxillerat o
Tècnic superior mateixa
branca

1

Juny o anys anteriors

2

Setembre

Tècnic superior diferent
branca

3

Juny o anys anteriors

4

Setembre

5

Juny o anys anteriors

6

Setembre

Batxillerat sense
PBAU o PAU

Dins cada grup s’ordenen per nota d’admissió
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Ordre de prelació
PBAU, PAU o
Tècnic superior

Batxillerat sense
PBAU o PAU

En 2017 no
s’aplicaran

Dins cada grup s’ordenen per nota d’admissió
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Ordre de prelació: 2017
1

Juny o anys anteriors

2

Setembre

3

Juny o anys anteriors

4

Setembre

PBAU, PAU o
Tècnic superior

Batxillerat sense
PBAU o PAU

Dins cada grup s’ordenen per nota d’admissió
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Dubtes?
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