Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Direcció General d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat
Accés als estudis superiors a França de l’alumnat batxibac que ha superat la
prova externa i els estudis de batxillerat

o

Preinscripció electrònica del 20 de gener al 20 de març de 2014, a
través de la pàgina http://www.admission-postbac.fr/

o

Pàgina institucional del govern de França i adreça de contacte:
http://www.espagne.campusfrance.org/
madrid@campusfrance.org

Accés als estudis superiors a Espanya de l’alumnat batxibac que ha superat la
prova externa i els estudis de batxillerat
Aquest alumnat té tres vies per accedir a la universitat espanyola:

1
2

o

Via 1: mitjançant la nota del Diplôme du Baccalauréat Général, sense la
realització de les proves de les PAU 2014. Cal sol·licitar l’acreditació
corresponent a través de la UNED1, entitat estatal encarregada
d’emetre la convalidació corresponent; l’acreditació emesa reflecteix la
nota amb què s’accedirà a la universitat de l’estat espanyol, la qual està
calculada de la manera següent: 70% de la nota de batxillerat i 30% de
la nota de la prova externa.

o

Via 2: mitjançant la nota del Diplôme du Baccalauréat Général,
realitzant solament la fase específica de les PAU 2014, per tal de
millorar la nota. Cal sol·licitar l’acreditació corresponent a través de la
UNED1, entitat estatal encarregada d’emetre la convalidació
corresponent; l’acreditació emesa reflecteix la nota, la qual està
calculada de la manera següent: 70% de la nota de batxillerat i 30% de
la nota de la prova externa. L’alumnat batxibac s’ha de preinscriure a
les PAU del 18 de febrer al 3 de març de 20142 i en el moment de la
matrícula definitiva (del 22 de maig al 2 de juny de 2014) l’alumnat
batxibac ha de triar que farà ús de l’accés a la universitat amb el títol de
baccalauréat per examinar-se només de la fase específica.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25815448&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html
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o

Via 3: mitjançant la nota de batxillerat. L’alumnat batxibac s’ha de
preinscriure a les PAU del 18 de febrer al 3 de març de 20142 i en el
moment de la matrícula definitiva (del 22 de maig al 2 de juny de 2014)
l’alumnat batxibac ha de triar que farà ús de l’accés a la universitat amb
el títol de batxiller per examinar-se de la fase general i, de manera
voluntària, de la fase específica.

Accés als estudis superiors a Espanya de l’alumnat batxibac que no ha superat
la prova externa però sí els estudis de batxillerat
L’alumnat batxibac que solament supera els estudis de batxillerat ha de fer les PAU,
seguint el protocol establert: del 18 de febrer al 3 de març de 20142 i en el moment de
la matrícula definitiva (del 22 de maig al 2 de juny de 2014) l’alumnat batxibac ha de
triar que farà ús de l’accés a la universitat amb el títol de batxiller per examinar-se
obligatòriament de la fase general i, de manera voluntària, de la fase específica.
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