INFORMACIÓ
PAU 2022
A continuació trobareu el calendari dels tràmits i les dates de les proves de les PAU 2022
Alguns aspectes a tenir en compte són:
 Alumnes de BATXILLERAT:
o Fer prematrícula (febrer) i matrícula (maig)
 Alumnes de CFG Superior:
o Fer matrícula (maig)
 Tots els tràmits es fan a través del portal accesnet en els terminis establerts:
 Hi ha estudis de grau que requereixen superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per fer-la, cal
formalitzar la preinscripció universitària i, després, la matrícula de la prova PAP a accesnet.
Els estudis de grau amb PAP són:
o Educació infantil i primària de les universitats públiques i privades de Catalunya
o Ciències de l’activitat física i de l’esport (CAFE)
o Cinema i mitjans audiovisuals de la UB
o Traducció i interpretació d’anglès

CALENDARI DE LES PAU 2022
Convocatòria ordinària: PAU - JUNY 2022
Tràmit

Termini

Prematrícula a les proves
(només alumnes que cursen 2n. de batxillerat)

del 7 al 23 de febrer

Matrícula lliure
(resta d’alumnes)

del 2 al 12 de maig

Matrícula per alumnes de 2n de batxillerat i CFGS

del 16 al 31 de maig

Consulta tribunal i lloc d'examen
PROVES (*)
Resultats de les proves

10 de juny
14, 15 i 16 de juny
29 de juny

(*) Tribunals ordinaris, Tribunal ordinari específic (Dislèxia, TDA, TDAH i altres trastorns de l’aprenentatge)

Convocatòria extraordinària: PAU - SETEMBRE 2022
Matrícula a les proves (per a tots els alumnes)
Consulta tribunal i lloc d'examen
PROVES
Resultats de les proves

del 18 al 22 de juliol
2 de setembre
6, 7 i 8 de setembre
19 de setembre

INFORMACIÓ
PAP 2022
 Hi ha estudis de grau que requereixen superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per fer-la, cal
formalitzar la preinscripció universitària i, després, la matrícula de la prova PAP a Accesnet.
Els estudis de grau amb PAP són:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Educació infantil i primària de les universitats públiques i privades de Catalunya
Ciències de l’activitat física i de l’esport – UB, UPF, UdL i UVic - UCC
Màrqueting (docència en anglès) ESIC - URV
Cinematografia UB
Estudis d’Espanyol i Xinès - UAB
Traducció i interpretació d’anglès – UAB i UPF
Traducció i interpretació i Llengües Aplicades (simultaneïtat) - UPF
Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries - URV
Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment - UB

CALENDARI DE LES PAP 2022
Convocatòria ordinària: PAP 2022
Tràmit
Matrícula a les proves
PROVA
Resultats de les proves

Termini
del 7 al 15 de febrer
2 d’abril
Pendent resolució

Convocatòria extraordinària: PAP 2022
Matrícula a les proves
PROVA convocatòria extraordinària
Resultats de les proves

del 13 al 23 de juny
15 de juliol
Pendent resolució

