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1) Puc examinar-me en la Fase Obligatòria de l’assignatura de Química? NO. 
Els exàmens de la Fase Obligatòria sols poden ser Castellà, Valencià, Història 
d’Espanya, Idioma estranger i una de les 4 assignatures troncals generals amb 
vinculació a modalitat de batxillerat, que són: Matemàtiques II, Matemàtiques 
Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II. 
Tot l’estudiantat que es presente a la Fase Obligatòria s’examinarà en aquesta 
fase d’almenys una de les 4 troncals generals de modalitat (Matemàtiques II, 
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art 
II), que ha de ser obligatòriament la que han cursat com a troncal general (si és 
estudiantat de la LOMCE). 

 
2) Puc examinar-me en la Fase Obligatòria d’un idioma estranger no cursat? 

NO. Per acord de la Comissió Gestora del dia 10 de maig de 2018, en la Fase 
Obligatòria, l’assignatura Idioma Estranger ha de ser obligatòriament l’idioma 
estranger cursat com a primera llengua estrangera. Serà el cursat entre els 
següents 4 idiomes: Anglés, Francès, Italià o Alemany. 

 
3) Si sóc del batxillerat de Ciències, puc examinar-me en la Fase Obligatòria 

de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II? 
NO (si és estudiantat de LOMCE). L’assignatura troncal general de modalitat de 
la Fase Obligatòria ha de ser obligatòriament la cursada com a troncal general 
d’entre les quatre vinculades a modalitat de batxillerat: Matemàtiques II, 
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art 
II. 
L’estudiantat de la modalitat de batxillerat de Ciències sí que pot examinar-se de 
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, però en la Fase Voluntària. En 
aquesta Fase Voluntària les assignatures poden ser cursades o no cursades. 

 
4) Puc presentar-me en les PAU de les dues assignatures de matemàtiques? 

Si, posant-ne una en una fase (obligatòria o voluntària) i l’altra en l’altra fase. 
Cal tindre present que en Fase Obligatòria s’ha de posar obligatòriament la que 
s’està cursant com a troncal general. També es podria fer posant-les les dues en 
la Fase Voluntària i examinant-se en la Fase Obligatòria o de Llatí II o de 
Fonaments de l’Art II si l’estudiant és de la modalitat de batxillerat corresponent 
i està cursant-ne una d’elles com a troncal general. 
L’estudiantat que es presenta a la Fase Obligatòria pot presentar-se en la Fase 
Voluntària de qualsevol de les 19 assignatures següents: les 13 troncals d’opció 
(de qualsevol modalitat), o les 3 troncals generals de modalitat que no són la que 
ha posat per obligació de cursada com a troncal general en la fase obligatòria o 
els 3 idiomes estrangers que no són el que ha posat per obligació de cursat com a 
idioma estranger en la fase obligatòria. 

 
5) Podrà haver examen oral d’alguna assignatura en les PAU de 2022?  

No. No hi haurà examen oral en cap dels exàmens dels 4 idiomes estrangers, ni 
tampoc en cap de les altres assignatures. 

 



 
 

6) Si ja estava estudiant segon de batxillerat en algun curs anterior però no el 
vaig aprovar i em quedava alguna assignatura pendent, he de presentar-me 
a les PAU? 
SI. L’estudiantat repetidor de 2n curs de batxillerat, els quedara una assignatura, 
més d’una o tot el curs de segon, ja no estan exempts de fer les PAU. 

 
7) Si sóc un estudiant que estava exempt de les PAU de 2017 i vaig demanar el 

certificat d’exempció i em presente ara a la Fase Obligatòria de les PAU i 
no l’aprove, puc accedir a la universitat? 
SI. Encara que no s’aproven les PAU o no s’arribe al 5 amb la mitjana 
ponderada de la nota de batxillerat (60%) i la nota de les PAU (40%), sempre 
quedarà per a l’estudiantat exempt de les PAU la seua nota d’accés a la 
universitat que és la del seu batxillerat. 
Si l’estudiantat es presenta a augmentar la seua nota i no l’augmenta sempre 
conserva l’anterior més alta. 
La Nota d’Accés a la Universitat aconseguida per la condició d’exempció no té 
caducitat. 

 
8) Si vaig aprovar les PAU anteriorment i tinc alguna assignatura aprovada de 

Fase Voluntària de les PAU de 2021, em serveixen aquestes ponderacions 
encara? 
SI, la validesa de la Fase Voluntària de les PAU 2021 encara està vigent i per 
tant es podrà utilitzar en la preinscripció de 2022. També es pot utilitzar per a 
ponderar la qualificació de l’assignatura de modalitat i de l’idioma estranger de 
la Fase Obligatòria de 2021. 
Ja han caducat les notes de Fase Voluntària o de l’assignatura de modalitat o 
idioma estranger de la Fase Obligatòria de 2020 i anteriors. 

 
9) Em serveix per a ponderar en la Preinscripció de 2022 la nota de 

l’assignatura troncal de modalitat de la Fase Obligatòria de 2021? I la nota 
de l’idioma estranger? 
SI, la validesa per a les ponderacions de l’assignatura de modalitat i de l’idioma 
estranger de la Fase Obligatòria de les PAU 2021 encara està vigent i per tant es 
podrà utilitzar en la preinscripció de 2022. Aquestes qualificacions tenen també 
la caducitat de dos cursos acadèmics, igual que la de les assignatures de la Fase 
Voluntària. 
 

10) Si vaig aprovar les PAU anteriorment i tinc millor nota final de batxillerat 
que nota d’accés a la universitat, puc utilitzar la meua nota de batxillerat 
com la meua nota d’accés a la universitat enguany? 
No. Si ja es té l’accés aprovat, s’ha d’usar la nota d’accés de cursos anteriors per 
a la preinscripció. Aquesta nota d’accés/admissió podrà augmentar-se 
presentant-se a les PAU de 2022, bé a la Fase Obligatòria (completa) o a la Fase 
Voluntària o a ambdues. 

 
11) Puc utilitzar per a ponderar en 2022 la meua nota de l’assignatura de 

modalitat de la Fase Obligatòria de 2020 o cursos anteriors si aquesta era 
una assignatura que ara pondera? 
No, perquè la ponderació d’aquesta assignatura ja ha caducat. 

 
 



 
12) Quina validesa té la fase obligatòria i la fase voluntària de les PAU de 2022? 

Igual que en cursos anteriors, la Fase Obligatòria té validesa indefinida i la Fase 
Voluntària sols servirà per a dos cursos, el curs en què s’aproven les assignatures 
per a ponderar i el següent curs. 
Important: Les notes de la Fase Voluntària no tindran cap validesa 
posterior si no s’aprova l’accés a la universitat. Si en una determinada 
convocatòria no s’aprova l’accés a la universitat (i no es té aprovat amb 
anterioritat) s’anul.la tot el que s’haja realitzat, incloent també la fase 
voluntària.  

 
13) L’assignatura troncal general vinculada a modalitat de batxillerat 

(Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II 
o Fonaments de l’Art II) de la Fase Obligatòria puntua dues vegades? I 
l’idioma estranger? 
SI, la qualificació d’aquesta assignatura s’utilitza dues vegades, per a calcular la 
mitjana de les 5 de la Fase Obligatòria i també per a ponderar, junt a les altres 4 
(com a màxim) de la Fase Voluntària que s’utilitzen per a ponderar. 
L’idioma estranger de la Fase Obligatòria està en la mateixa situació. 

 
14) Si no em presente a la Fase Voluntària també em pondera la troncal general 

de modalitat de la Fase Obligatòria? I l’idioma estranger? 
SI. Si un estudiant no es presenta a cap assignatura de la Fase Voluntària pot 
tindre un màxim de 14 punts per a l’admissió a la universitat en algunes 
titulacions, perquè l’assignatura troncal general cursada amb vinculació a 
modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, 
Llatí II o Fonaments de l’Art II) li pondera automàticament (en aquelles 
titulacions en què pondere), i també la nota de l’idioma estranger de la Fase 
Obligatòria. Cal tindre present que la troncal general vinculada a modalitat 
sempre puntua 0,2, en aquelles branques en què pondera. 

 
15) Si em presente a la Fase Voluntària també em pondera l’assignatura de la 

Fase Obligatòria? 
SI. Un estudiant pot tindre un màxim de 6 assignatures que li ponderen, les 4 de 
la Fase Voluntària, la troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria i 
l’Idioma Estranger de la Fase Obligatòria. El sistema informàtic agafarà, per a 
cada titulació universitària, les qualificacions de les 2 (d’aquestes 6 assignatures) 
que millor nota d’admissió li resulte a l’estudiant. Si entre aquestes 6 
assignatures hi ha dos o més idiomes estrangers, es consideraran indistintament, 
com a assignatures diferents per a ponderar. 

 
16) Puc presentar-me en la Fase Voluntària a l’assignatura de Ciències de la 

Terra i Mediambientals? 
NO. Hi ha un total de 24 assignatures que tenen examen en les PAU de 2022. 
Les assignatures de les PAU són totes de segon curs de batxillerat, les 11 
troncals generals (considerant els 4 idiomes estrangers i les 4 amb vinculació a 
modalitat de batxillerat) i les 13 troncals d’opció (les de les diferents modalitats 
de batxillerat: 5 del batxillerat de Ciències, 5 del batxillerat d’Humanitats i 
Ciències Socials i 3 del batxillerat d’Arts). D’aquestes 24, sols 21 s’utilitzen per 
a les ponderacions, les 17 de modalitat de batxillerat i els 4 idiomes estrangers. 
No tenen examen de les PAU ni serveixen per a les ponderacions les 9 
assignatures que ara ja no formen part de les PAU: Anàlisi Musical, Ciències de 
la Terra, Dibuix Artístic, Electrotècnia, Història de la Música i la Dansa, 



Literatura Universal, Llenguatge i Pràctica Musical, Tècniques d’Expressió 
Graficoplàstica i Tecnologia Industrial. Tampoc tenen examen en les PAU ni 
s’utilitzen per a les ponderacions les altres assignatures específiques: Psicologia, 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, etc. 
 

17) Puc presentar-me sols a alguns exàmens de la Fase Obligatòria? 
No. Si un estudiant es presenta a la Fase Obligatòria, ho ha de fer de  forma 
completa, de les 5 assignatures: Castellà, Valencià, Història d’Espanya, l’idioma 
estranger i també la troncal general de modalitat cursada com a troncal. No es 
guarda cap nota d’assignatura de Fase Obligatòria per a augmentar-la de forma 
parcial. 
Cal saber que sí que pot presentar-se a Matemàtiques II, Matemàtiques 
Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II, o als 
idiomes estrangers, però en la Fase Voluntària. 

 
18) L’assignatura Història de la Filosofia sí que pondera? 

Si, aquesta assignatura és ara una troncal d’opció, per tant sí que s’utilitza en 
les ponderacions. Per a la Preinscripció esta assignatura pondera 0,2 en tots els 
Graus de les branques de coneixement Arts i Humanitats i Ciències Socials i 
Jurídiques. L’examen d’aquesta assignatura es pot fer sols en Fase Voluntària. 

 
19) Si m’he presentat d’una assignatura de les 4 troncals generals amb 

vinculació de batxillerat en una convocatòria de les PAU de 2021 i vull 
presentar-me també en alguna altra convocatòria ara en 2022, en l’altra 
convocatòria he de presentar-me també a la mateixa de les 4 assignatures 
(Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les  Ciències Socials II, Llatí 
II o Fonaments de l’Art II)? 
SI, en Fase Obligatòria l’assignatura ha de ser sempre la cursada com a troncal 
general (si és estudiant LOMCE). Aquesta situació és la mateixa també per als 
idiomes estrangers de la Fase Obligatòria. Cal tindre present que cada 
convocatòria de les PAU és totalment independent de les altres convocatòries i sí 
que es podrien modificar les assignatures a examinar-se de Fase Voluntària. 

 
20) Si sóc un estudiant estranger, és dir, que estudie en un centre de la 

Comunitat Valenciana però amb un sistema educatiu estranger, o que vinc 
directament d’un altre país, puc accedir a les universitats valencianes? 
SI. Cal diferenciar si el país dels estudis és un dels que tenen conveni d’accés 
amb Espanya o si no en té. Les condicions de l’accés les determinarà la UNED. 
Si l’estudiant ha de fer les Proves d’Accés per a accedir a les nostres 
universitats, aquestes proves les haurà de fer en la UNED, les proves PCE. Serà 
la UNED la que emetrà una acreditació i  farà les proves, amb les quals es podrà 
accedir al nostre procediment de preinscripció universitària. Es pot consultar el 
document sobre accés i admissió d’estudiantat estranger. 

 
21) Amb les meues notes d’accés de Fase Obligatòria i Fase Voluntària puc 

accedir a les titulacions universitàries de la resta de comunitats autònomes? 
SI. Continua havent districte universitari únic, és dir, que l’accés és a totes les 
universitats públiques espanyoles. El que pot passar és que el sistema de 
ponderacions no coincidisca en unes comunitats autònomes o altres i per tant, en 
cadascuna s’aplicarà el seu sistema de ponderacions propi. També pot passar que 
algunes comunitats autònomes facen una ordenació diferent per als estudiants 
que estaven exempts de fer les PAU en 2017. 

 



22) Si sóc un estudiant de cicles formatius de grau superior i el meu cicle no 
està relacionat amb un determinat Grau Universitari, puc accedir a ell? 
Si. L’accés des dels cicles formatius de grau superior és igual que en cursos 
anteriors, és dir que es pot accedir des de qualsevol cicle a qualsevol grau 
universitari, considerant com a primer criteri d’admissió la qualificació final del 
cicle més la suma de les qualificacions ponderades de Fase Voluntària de les 
quals s’hagen examinat. No hi ha cap relació entre el tipus de cicle i el grau 
universitari que condicione la prioritat d’accés. 

23) Com seran els exàmens de la UNED per a l’accés dels estudiants 
estrangers? 
Els models d’exàmens de les PCE de la UNED poden consultar-se en la pàgina 
web d’aquesta universitat, en UNEDasiss:     https://unedasiss.uned.es/home 
 

24) Com seran els exàmens de les PAU per als estudiants de batxillerat o de 
cicles formatius? 
Els exàmens de les PAU de 2022 tindran la mateixa estructura i optativitat que 
els de les PAU de 2021. Es pot consultar  la informació de la GUIA DE LES 
PAU 2022 amb les característiques dels exàmens, els criteris generals de 
correcció i els models d’examen de cadascuna de les 24 assignatures de les PAU 
de 2022. 

 
25) Si sóc un estudiant del batxillerat musical, i curse alguna de les 4 

assignatures troncals generals de modalitat (Matemàtiques II, 
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o  Fonaments de 
l’Art II), de quina assignatura de modalitat m’examine en la Fase 
Obligatòria? 
L’estudiantat del batxillerat musical, també ha de cursar obligatòriament una de 
les 4 assignatures troncals generals amb vinculació a modalitat de batxillerat 
(Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o 
Fonaments de l’Art II), per tant també ha d’examinar-se d’aquesta assignatura en 
la seua Fase Obligatòria de les PAU. 

 
26) Com és el procés de revisions sobre les qualificacions dels exàmens de les 

PAU? 
Per al present curs 2021-2022, com en el curs anterior, hi ha un procediment de 
revisions de les qualificacions dels exàmens de les proves d’accés a la 
universitat. Cal consultar el document de Procediment de revisions de les 
qualificacions dels exàmens de les PAU per saber les modificacions respecte a 
cursos anteriors. El resultat d’una revisió podrà augmentar, mantindre o baixar 
la nota inicial. 
També són iguals que en cursos anteriors els procediments per a la concessió de 
matrícules d’honor i el pagament de la taxa de matrícula en les PAU. 

 
27) Com és el procés de petició d’adaptacions per a les PAU o el de petició 

d’exempció de valencià? 
El procés de petició de l’exempció de Valencià en les PAU està regulat pel 
Servei d’Educació Plurilingüe.  
El procediment de petició d’adaptació per als exàmens de les PAU està regulat 
per la nova normativa publicada al DOGV: 
RESOLUCIÓ conjunta de 21 de desembre de 2021, de la Conselleria d'Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 
per la qual es dicten instruccions per a l'organització de les mesures d'adaptació en les 
proves d'accés a les universitats públiques valencianes. 
 

https://innova.gva.es/documents/161863209/175154128/Resoluci%C3%B3%202021_12857.pdf/6abbd67d-a691-4213-b4e6-f35852d8e51c
https://innova.gva.es/documents/161863209/175154128/Resoluci%C3%B3%202021_12857.pdf/6abbd67d-a691-4213-b4e6-f35852d8e51c
https://innova.gva.es/documents/161863209/175154128/Resoluci%C3%B3%202021_12857.pdf/6abbd67d-a691-4213-b4e6-f35852d8e51c
https://innova.gva.es/documents/161863209/175154128/Resoluci%C3%B3%202021_12857.pdf/6abbd67d-a691-4213-b4e6-f35852d8e51c


Ambdós procediments es poden consultar en el web de PAU de la Conselleria: 
http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau 
 

28) Puc presentar-me en les PAU de més d’un idioma estranger? 
Si, posant-ne un en la fase obligatòria i els altres (màxim 3) en la voluntària. Cal 
tindre present que en Fase Obligatòria s’ha de posar obligatòriament el que 
s’està cursant com a primera llengua estrangera. 
L’estudiantat que es presenta a la Fase Obligatòria pot presentar-se en la fase 
voluntària de qualsevol de les 19 assignatures següents: les 13 troncals d’opció 
(de qualsevol modalitat), o les 3 troncals generals de modalitat que no són la 
que ha posat per obligació de cursada com a troncal general en la fase 
obligatòria o els 3 idiomes estrangers que no són el que ha posat per obligació de 
cursat com a idioma estranger en la fase obligatòria. Si l’estudiantat es presenta 
sols a la Fase Voluntària pot presentar-se de qualsevol de les 21 assignatures que 
serveixen per a ponderar (màxim de 4 per convocatòria). 

 
29) L’examen de cada idioma estranger és únic o és diferent si és el d’una fase o 

l’altra fase? 
L’examen és únic per a cada assignatura. Passa el mateix amb els exàmens de les 
assignatures Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, 
Llatí II o Fonaments de l’Art II. 
 

30) Puc augmentar la meua Nota d’Accés a la Universitat presentant-me sols a 
algunes assignatures de la Fase Voluntària? 
NO. Una nota de Fase Voluntària, de l’assignatura que siga, no modifica la nota 
de la Fase Obligatòria i per tant no modifica la Nota d’Accés sinó la Nota 
d’Admissió. La nota de la Fase Obligatòria de les PAU sols es pot augmentar 
amb una altra Fase Obligatòria completa. 

 
31) Es poden utilitzar en les ponderacions dues notes d’una mateixa 

assignatura de convocatòries de PAU diferents? 
NO. El sistema informàtic agafarà les notes de dues assignatures que ponderen 
de forma que s’obtinga la millor nota d’admissió per a cada titulació 
universitària, però aquestes assignatures han de ser diferents. 

 
32) Puc augmentar la meua Nota d’admissió a la Universitat amb notes de la 

convocatòria de PAU extraordinària si vaig aprovar l’accés a la Universitat 
en la convocatòria ordinària? 
NO. Les notes de les PAU de la convocatòria extraordinària no serveixen per a 
res, cap d’elles, en la preinscripció d’un determinat curs si s’ha aprovat l’accés a 
la universitat en la convocatòria ordinària d’eixe curs o en convocatòries 
anteriors.  
Si l’estudiant/a aprova les PAU en la convocatòria ordinària d’un determinat 
curs, o les ha aprovades en convocatòries anteriors, les seus qualificacions 
obtingudes en la convocatòria extraordinària d’eixe curs no tenen cap efecte en 
la Preinscripció d’eixe mateix curs. 

http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau

