
TITULATS TÈCNICS SUPERIORS I ACCÉS A LA UNIVERSITAT  A PARTIR DE 
LA PREINSCRIPCIÓ 2011 
 

El Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, que regula les condicions per a l’accés als 
ensenyaments universitaris oficials de grau [BOE 24 de novembre] defineix un nou escenari 
en l’accés a la universitat. Sovint, accés a la universitat s’identifica només amb unes proves, 
amb la “sele” –com de manera col·loquial es denomina la prova que, des de fa més de 
trenta anys, realitzen els estudiants de batxillerat.  
 
Tanmateix, la realitat actual és molt més plural, en la mesura que ara les persones que 
cada any volen accedir a la universitat responen a perfils diversos (estudis previs, edat, 
procedència,...) i, per tant, la normativa vigent preveu requisits i condicions d’accés 
específiques per a cada un dels col·lectius.  
 
D’altra banda, accés a la universitat significa no només complir uns determinats requisits 
acadèmics que permetin iniciar estudis universitaris, sinó que inclou també el procediment 
d’admissió a uns determinats estudis. Cal tenir en compte que el nombre de places ofertes 
varia en cada centre d’estudi i que, a més, la raó entre oferta i demanda tampoc no és igual 
en tots els centres d’estudi; per això, només serà necessària una nota per sobre de 5 en 
aquells casos en què la demanda sigui superior a l’oferta. 
 
Un d’aquests perfils de futurs estudiants universitaris correspon als Titulats Tècnics 
Superiors de Formació professional, d’Arts plàstiques i disseny i als Tècnics esportius 
superiors (i assimilats). 
 
La nova normativa, aprovada pel govern espanyol [BOE 113, de 8 de maig de 2010, i BOE 
306, de 17 de desembre de 2010], no ha canviat el requisit d’accés d’aquests estudiants. 
Això vol dir que com a titulats tècnics superiors tenen accés a la universitat sense haver de 
fer cap prova obligatòria , com fins ara, i la seva nota d’accés és la qualificació mitjana 
dels estudis cursats per obtenir el títol de tècnic superior. Aquesta qualificació té validesa 
indefinida i ha d’estar compresa entre cinc i deu punts. 
 
Una novetat important en el nou procediment d’admissió a la universitat és que els titulats 
tècnics superiors, com els estudiants amb títol de batxillerat o els estudiants provinents de 
sistemes educatius estrangers que compleixin les condicions d’accés a la universitat 
previstes en el seu sistema educatiu, puguin incrementar la seva nota, si, de manera 
voluntària, fan exàmens de l’anomenada Fase específica de les PAU , que no té un 
nombre fix d’exàmens, sinó que cada estudiant tria quantes i quines matèries vol examinar-
hi.  
 
Així, aquests tres col·lectius de futurs estudiants universitaris, que no tenen tampoc una 
quota específica de reserva de places per a cada un d’ells, poden obtenir una nota 
d’admissió  ponderada  (que pot arribar fins a catorze punts) en funció dels estudis que 
vulguin cursar, ja que aquesta nota d’admissió ponderada només inclou qualificacions 
obtingudes en matèries d’examen concretes relacionades amb els futurs estudis 
universitaris.  
 
Per tant, aquesta fase específica, de caràcter voluntari, ofereix la possibilitat de millorar la 
nota per obtenir plaça en un determinat centre d’estudi, sempre i quan les matèries 
examinades compleixen dos requisits: una matèria només es tindrà en compte per calcular 
la nota d’admissió ponderada si ha estat superada amb una qualificació igual o superior a 
cinc punts, i si és una matèria vinculada a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol 
de grau al qual es vol accedir, atès que en el context de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior els títols de grau necessàriament estan adscrits a una d’aquestes cinc branques 



de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i 
Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura. 
 
Les qualificacions  de les matèries  de la fase específica tenen validesa per als dos 
cursos acadèmics següents. Això significa, doncs, que les matèries examinades el juny 
de 2011 tenen validesa per a la preinscripció 2011, 2012 i 2013. 
 
Els Titulats Tècnics Superiors de Formació professional, d’Arts plàstiques i disseny, i  
Tècnics esportius superiors (i assimilats) que optin per examinar-se de fase específica, com 
que la normativa vigent la identifica amb la Fase específica de les PAU, tindran dues 
convocatòries anuals per a realitzar aquests exàmens. A Catalunya podran examinar-se de 
tres  matèries, com a màxim, per convocatòria, i que poden triar entre les vint matèries de 
modalitat de batxillerat que el Departament d’Ensenyament vincula a les proves d’accés a la 
universitat, segons l’ l’Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny. Aquestes matèries són: Anàlisi 
musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix 
artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, 
Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques 
aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Química, Tecnologia industrial.  
 
La informació sobre el contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris 
d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors, així com el calendari i horari 
dels exàmens, es poden consultar al web: http://www.gencat.cat/universitats/pau 
 
En el nou procediment d’admissió, les sol·licituds de plaça dels Titulats Tècnics Superiors (i 
assimilats), no s’ordenaran, amb caràcter preferent,  segons l’adscripció de les famílies 
de formació professional a les branques de coneixement en què s’inscriuen els títols de 
grau, sinó només per nota d’accés  (qualificació mitjana dels estudis cursats per obtenir el 
títol de tècnic superior) o nota d’admissió ponderada  que incorpora, com a màxim, les 
dues millors qualificacions, un cop ponderades, de les matèries superades en fase 
específica. 
 
És important conèixer que a la preinscripció universitària 2010 la nota de tall per accedir al 
50% dels centres d’estudi va ser d’un 5,000; és a dir, en aquests centres d’estudi el nombre 
total de sol·licituds de plaça per part dels estudiants era inferior al nombre de places que 
s’ofertaven. Per tant per accedir a aquests centres d’estudi no caldria presentar-se a la fase 
específica de les PAU.  
 
A tall d’exemple, a efectes d’assignació de plaça, un Titulat Tècnic Superior (i assimilats) 
amb una qualificació mitjana dels estudis cursats per obtenir el títol de tècnic superior (nota 
d’accés) de 8,500 s’assigna, per a un mateix centre d’estudi, abans que un altre estudiant 
que obtingui una nota d’admissió de 8,250 sumant a la seva nota d’accés el resultat de la 
fase específica ponderada. 
 
A Catalunya, les ponderacions s’han fet, segons estableix el Reial Decret, a partir del llistat 
de matèries de modalitat que el Departament d’Ensenyament fixa a l’Ordre EDU/340/2009, 
de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les 
proves d’accés a la universitat. Totes les matèries vinculades a una branca han de ponderar 
com a mínim 0,1 i les universitats poden elevar fins a 0,2 les matèries que considerin 
d’especial rellevància per a cada centre d’estudi.  
 
El criteri general emprat ha estat que totes les universitats catalanes ponderin una mateixa 
matèria amb el mateix factor de ponderació per a uns mateixos estudis o estudis afins. La 
informació sobre les ponderacions per a l’any 2011, es poden consultar al web 
http://gencat.cat/universitats/preinscripcio. 
 



A continuació es detallen diferents exemples de ponderacions, a tenir en compte a la  
preinscripció 2011, quan encara ponderaran amb 0,2 les matèries que abans eren 
obligatòries de via d’examen en les PAU: 
 

• Els estudis de Grau en Administració d’empreses estan adscrits a la branca de 
ciències socials i jurídiques i ponderaran amb 0,2 les matèries de Biologia, 
Economia de l’empresa, Física, Geografia, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a 
les ciències socials i Química, i amb 0,1 la resta de matèries de modalitat vinculades 
a aquesta branca (Anàlisi musical, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura 
audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Grec, Història de l’art, Llatí, 
Literatura catalana, Literatura castellana). 

 
• Els estudis de Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que es fan a 

Catalunya a les universitats de Barcelona, de Lleida i de Girona estan adscrits a la 
branca de ciències de la salut i ponderaran amb 0,2 les matèries de Biologia, Física, 
Matemàtiques i Química i amb 0,1 Ciències de la terra i del medi ambient; aquest 
mateix Grau, en canvi, a la Universitat de Vic són a la branca de ciències socials i 
jurídiques i, per tant, ponderaran amb 0,2 Biologia, Dibuix Artístic, Física, Geografia, 
Història de l’Art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques, 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials i Química i ponderaran amb un 0,1 la 
resta de matèries de modalitat vinculades a la branca de coneixement (Anàlisi 
musical, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix tècnic, 
Disseny, Economia de l’empresa, Grec).  

 
• El Grau en Psicologia ha estat adscrit a la branca de Ciències de la salut a la 

Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de 
Lleida, a la Universitat de Girona, a la Universitat Rovira i Virgili i a la Universitat de 
Vic, i ponderaran amb 0,2 les matèries de Biologia, Física, Matemàtiques i Química i 
amb 0,1 Ciències de la terra i del medi ambient.  

 
• El Grau en Arquitectura està adscrit a la branca d’enginyeria i arquitectura i 

ponderaran amb 0,2 les matèries de Biologia, Dibuix tècnic, Física, Matemàtiques i 
Química i amb 0,1 Ciències de la terra i del medi ambient, Disseny, Economia de 
l’empresa, Electrotècnia i Tecnologia industrial. 

 
 
És recomanable, doncs, que per a una millor orientació en el procés d’accés a la universitat 
els Titulats Tècnics Superiors de Formació professional, d’Arts plàstiques i disseny i els 
Tècnics esportius superiors (i assimilats) abans de matricular-se d’exàmens de fase 
específica de les PAU, s’informin bé sobre la branca de coneixement en què s’inscriuen els 
estudis de Grau que vulguin cursar, quines matèries i com ponderen en la branca de 
coneixement que correspongui, i prenguin com a referent la nota de tall de la preinscripció 
anterior (que es pot consultar al web http://gencat.cat/universitats/preinscripcio), tenint en 
compte que no arribà ni a un 5% el nombre de centres d’estudi amb nota de tall superior a 
deu punts en la preinscripció 2010. 
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