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Preparació per a les proves d’accés a la Universitat (PAU) 
L'IOC ofereix a l'alumnat de batxillerat cursos de preparació en matèries soltes per a les Proves 
d'Accés a la Universitat (PAU). L'estudiant que en funció de la seva trajectòria o circumstàncies 
consideri que necessitaria una preparació guiada en algunes matèries, té l'oportunitat de formalitzar 
una matrícula a l'IOC per seguir un curs de preparació (sense efectes acadèmics) entre els mesos de 
gener i juny; aquests cursos estaran dirigits per professorat de l'IOC i començaran el 3 de febrer de 
2011. 

•   INICI dels cursos: 3 de febrer de 2011 
•   FINAL dels cursos: 8 de juny de 2011 
•   METODOLOGIA BÀSICA: Preparació a través d'activitats i exercicis lliurats i corregits 

periòdicament (cada 3 o 4 setmanes), amb orientacions permanents sobre les proves, i un 
sistema de consultoria personal o col·lectiu. 

•   COST: Fins a 2 matèries: 32 €.  Entre 3 i 8 matèries: 58 € 
•   TERMINI DE MATRICULACIÓ: 21 de gener de 2011 fins al 27 de gener de 2011, ambdós inclosos 
•   LLOCS DE MATRICULACIÓ:  

 -   Per Internet, al portal de l'IOC: http://ioc.gencat.cat/campus 
•   PUBLICACIÓ PROVISIONAL DE LA LLISTA D'ADMESSOS: 31 de gener de 2011, abans de les 15 h 

      Període de reclamacions a la llista provisional: Fins a les 24h del dia 1 de febrer de 2011 
•  LLISTA DEFINITIVA: 2 de febrer de 2011, a les 18h 

  
Condicions per formalitzar la matrícula: 

-    Batxillerat acabat en qualsevol de les seves modalitats, o a falta de 5 o menys matèries per 
acabar-lo 

-    Matricular només matèries que no s'estiguin cursant alhora a l'IOC com alumne de 2n (Vegeu a 
l’annex les matèries matriculables)  

-    En cas de falta de places, es donarà prioritat a l'alumnat que ja hagi estat matriculat a l'IOC, o a 
l’antic ICESD, anteriorment; en qualsevol altra circumstància, les sol·licituds seran admeses per 
rigorós ordre d'inscripció. 

-   Qualsevol matrícula feta sense complir els requisits anteriors serà anulada. A aquest efecte, 
l'alumnat que mai no hagi estat matriculat a l'IOC, o a l'ICESD, cal que presenti la documentació 
acreditativa de la seva situació acadèmica a la seu central de l'IOC (Av Paral·lel, 71) abans de les 
18 h del dia 27 de gener de 2011. 

  
  

 
  

http://ioc.gencat.cat/campus


ANNEX: Matèries matriculables en el curs 2010-11 

  
Codis IOC Matèries de les PAU 2011 
AM-PAU Anàlisi musical II 
BI-PAU Biologia II 
TM-PAU Ciències de la Terra i mediambientals II 
MA-PAU Matemàtiques II 
FS-PAU Física II 
QI-PAU Química II 
ET-PAU Electrotècnia 
TI-PAU Tecnologia industrial II 
CA-PAU Cultura audiovisual 
DA-PAU Dibuix artístic II 
DT-PAU Dibuix tècnic II 
DS-PAU Disseny 
EO-PAU Economia de l'empresa II 
GG-PAU Geografia 
GR-PAU Grec II 
HA-PAU Història de l'art 
AS-PAU Literatura castellana 
AT-PAU Literatura catalana 
LA-PAU Llatí II 
MS-PAU Matemàtiques aplicades a les C. socials II 
LS-PAU Llengua castellana i literatura II 
LC-PAU Llengua catalana i literatura II 
IL-PAU Llengua estrangera Alemany II 
IA-PAU Llengua estrangera Anglès II 
IF-PAU Llengua estrangera Francès II 
II-PAU Llengua estrangera Italià II 
FI-PAU Història de la Filosofia 
HS-PAU Història 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


