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Més dels 97% dels estudiants presentats supera les proves 
d’accés a la universitat (PAU) 

 
Els 26.142 estudiants que han aprovat les PAU han obtingut una nota mitjana de 
6,642. La nota mitjana d'accés a la universitat ha estat de 7,035 
 
Més de 400 estudiants rebran les distincions de les PAU per aconseguir una nota 
igual o superior a 9 
 

Dijous, 30 de juny de 2016  
 
Els dies 14, 15 i 16 de juny un total de 31.065 estudiants s’han presentat a les proves 
d’accés a la universitat (PAU). D’aquests, 26.937 s’han examinat de la fase general i 4.128 
només de la fase específica. La nota mitjana global de les PAU (fase general) ha estat de 
6,642. La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Mercè Jou, 
ha destacat que els resultats d’enguany “són pràcticament idèntics als de les PAU de 
2015”. 
 
Dels estudiants que enguany han cursat segon de batxillerat, un total de 25.478 ( 97,62%) 
dels 26.099 que s’han presentat, podran accedir el curs que ve a la universitat. La nota 
mitjana de PAU (fase general) d’aquests estudiants és de 6,660. La nota mitjana de 
l’expedient de batxillerat ha estat de 7,32, i la nota mitjana d'accés a la universitat, que es 
calcula en base al 60% corresponent a l’expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota 
de la fase general de les PAU, ha estat de 7,057. En aquest sentit, Jou ha subratllat que 
“el diferencial entre la mitjana de l’expedient de batxillerat i la mitjana de les PAU és 
només d’0,6 punts percentuals, el que reafirma a les PAU com a un bon instrument 
per ordenar l’accés a la universitat segons criteris estrictament acadèmics”.   
 
Dels 4.128 estudiants que només s’han examinat de la fase específica, 1.617 procedeixen 
de batxillerat i 2.511 de cicles formatius de grau superior (CFGS). El percentatge d’aquests 
alumnes de la fase específica aprovats ha estat del 86,15% en el cas d’alumnes de 
batxillerat i del 69,77% en el cas d’alumnes de cicles formatius de grau superior (CFGS). 
 
Dels 1.016 estudiants, procedents majoritàriament de CFGS, que s’han presentat a les 
PAP per accedir als graus d’Educació infantil i primària, 669 són aptes (65,85%). 
 
 
Resultats globals PAU 2016 (Fase general) 
 

Resultats globals fase general TOTAL 
Matriculats 27.063 
Presentats 26.937 
Aprovats 26.142 
% Aprovats/Presentats 97,05% 
Mitjana Expedient (Aprovats) 7,30 
Mitjana PAU (Aprovats) 6,642 
Mitjana Accés (Aprovats) 7,035 
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Resultats per demarcacions i per matèries 
Per demarcacions, els resultats han estat els següents: 

 
Demarcació Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Aprovats PAU 19.688 2.450 1.522 2.482 26.142 
Mitjana Expedient 7,29 7,25 7,43 7,32 7,30 
Mitjana PAU 6,652 6,699 6,683 6,484 6,642 
Mitjana Accés 7,034 7,027 7,134 6,986 7,035 

 
Pel que fa a les qualificacions, les notes mitjanes de les matèries comunes, incloses en la        
fase general, han estat: 

 Mitjana Alumnes aptes 
Llengua catalana i literatura 6,19 26084 
Llengua castellana i literatura 6,25 26166 
Anglès 7,52 25584 
Francès 7,68 471 
Alemany 9,06 71 
Italià 5,69 33 
Història 6,85 10575 
Història de la filosofia 6,56 15582 

 
 
I les notes mitjanes de les matèries de modalitat, tant les examinades a la fase general 
com les de la fase específica, han estat:   

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 Mitjana Alumnes aptes 
Anàlisi musical 6,73 331 
Biologia 6,44 8509 
Ciències de la terra i medi ambient 6,69 2443 
Cultura audiovisual 6,75 1970 
Dibuix artístic 6,89 665 
Dibuix tècnic 6,43 1916 
Disseny 6,48 848 
Economia de l'empresa 5,16 7362 
Electrotècnia 4,73 650 
Física 5,29 6060 
Geografia 6,43 8146 
Grec 7,67 788 
Història de l'art 5,88 4450 
Literatura castellana 6,64 2471 
Literatura catalana 6,44 2585 
Llatí 6,87 2481 
Matemàtiques 6,78 8974 
Matemàtiques aplicades CC.SS. 6,22 13828 
Química 5,87 7532 
Tecnologia industrial 7,04 2236 
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La nota mitjana d’accés de l’alumnat que ha finalitzat el batxillerat l’any 2016 és de 7,057. 
 

 
PRESENTATS APROVATS Mitjana Exped. Mitjana PAU Mitjana d'Accés 

2010/11 24.152 23.056 7,16 6,324 6,828 
2011/12 24.573 23.606 7,19 6,364 6,860 
2012/13 24.728 23.699 7,27 6,359 6,903 
2013/14 25.515 24.554 7,30 6,489 6,973 
2014/15 25.863 25.240 7,30 6,717 7,067 
2015/16 26.099 25.478 7,32 6,660 7,057 

 
Nota més alta 
En aquesta convocatòria la nota més alta és d’un 9,80 i l’ha obtinguda una alumna de 
Tarragona ciutat. Pel que fa a la resta de demarcacions, les notes més altes de Barcelona 
i de Girona corresponen a un 9,70, obtingudes per cinc alumnes de Sabadell, Sant Cugat 
del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Barcelona ciutat (2 estudiants) ; i un alumne de Girona 
capital, respectivament. A la demarcació de Lleida la nota més alta és un 9,50 i ha estat 
obtinguda per dos estudiants, una noia de l’Institut de Tremp i un noi dels Jesuïtes Lleida - 
Claver. 
 
Enguany hi ha 420 alumnes, 248 noies i 172 nois, que rebran la distinció que atorga el 
Govern de la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a nou en la fase 
general de les PAU. L’acte de lliurament  tindrà lloc el proper 18 de juliol a Barcelona. 
 
Els estudiants poden consultar el resultat de les proves a través del portal 
https://accesnet.gencat.cat. En el moment de la consulta dels resultats ja es pot  
descarregar el document personal acreditatiu de les qualificacions dotat amb un codi segur 
de verificació. Aquest document és necessari per formalitzar la matrícula universitària, un 
cop s’hagi fet l’assignació de places. 
 
PAU als 2017 
Pel que fa a les PAU de 2017, la secretària general del CIC, Mercè Jou, ha reiterat que 
“independentment de la decisió que adopti el futur govern de l’Estat,  les PAU es 
realitzaran l’any vinent i, per tant, es manté la vigència de l’acord adoptat  pel 
sistema universitari català per a la continuïtat de les proves”. En aquest sentit, ha 
enviat un missatge de tranquil·litat als estudiants que han finalitzat primer de batxillerat i 
les seves famílies, assegurant que no es trobaran amb cap canvi.  
 
En resposta a preguntes dels periodistes, Jou ha explicat que l’examen d’Economia de 
l’Empresa l’han superat el 57,17% dels estudiants que s’hi van presentar amb una nota 
mitjana del 5,16. La secretària general del CIC ha destacat que un total de 198 alumnes 
han obtingut una nota superior al 9.  
 
Així mateix, Jou ha destacat la normalitat de la convocatòria de juny de les PAU 2016 i ha 
volgut felicitar a totes els estudiants que han superat les PAU, especialment a aquells que 
han tret les notes més altes. També ha agrait la feina a totes les persones que fan possible 
l’operativa de les PAU. 
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