Actualitzat a 23 d’octubre 2018

Acord de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció
del dia 24 d’octubre de 2017 i del dia 23 d’octubre de 2018.
Caducitat de ponderació de les assignatures de la Fase Obligatòria de
les PAU 2018, 2019 i PAU posteriors.
L’assignatura de modalitat de la Fase Obligatòria de les PAU
(Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí
II o Fonaments de l’Art II) i també l’idioma estranger (Alemany, Anglés,
Francés o Italià) de la Fase Obligatòria tindran la mateixa caducitat que la
resta d’assignatures de la Fase Voluntària que s’utilitzen per a les
ponderacions, és dir, es podran utilitzar per a ponderar en el procés de
preinscripció del curs en què s’aproven i en el curs següent, però no en
cursos posteriors.
Exemple: Assignatura Matemàtiques II de Fase Obligatòria de les PAU de
2018 (convocatòria ordinària o extraordinària) i Anglés de Fase Obligatòria
de 2019. Les Matemàtiques II han servit per a les ponderacions de la
preinscripció de 2018 (accés al curs 2018-2019) i també serviran en la
preinscripció de 2019 (preinscripció al curs 2019-2020), però haurà caducat
per a la preinscripció de 2020. L’Anglés de Fase Obligatòria de 2019
servirà per a les ponderacions de la preinscripció de 2019 (accés al curs
2019-2020) i també servirà en la preinscripció de 2020 (preinscripció al
curs 2020-2021), però haurà caducat per a la preinscripció de 2021.
No s’utilitzarà per a ponderar l’idioma estranger de la Fase Obligatòria de
2018 o anteriors.
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Acuerdo de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y
Preinscripción del día 24 de octubre de 2017 y del día 23 de octubre de
2018.

Caducidad de ponderación de las asignaturas de la Fase Obligatoria de
las PAU 2017 y PAU posteriores.
La asignatura de modalidad de la Fase Obligatoria de las PAU
(Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II
o Fundamentos del Arte II) y también el Idioma extranjero de la Fase
Obligatoria tendrán la misma caducidad que el resto de asignaturas de la
Fase Voluntaria que se utilizan para las ponderaciones, es decir, se podrán

utilizar para ponderar en el proceso de preinscripción del curso en el que se
aprueban y en el curso siguiente, pero no en cursos posteriores.
Ejemplo: Asignatura Matemáticas II de Fase Obligatoria de las PAU de
2018 e idioma extranjero Inglés de la Fase Obligatoria de 2019. Las
Matemáticas II han servido para las ponderaciones de la preinscripción de
2018 (acceso al curso 2018-2019) y también servirán en la preinscripción
de 2019 (preinscripción al curso 2019-2020), pero habrán caducado para la
preinscripción de 2020. El Inglés de Fase Obligatoria de 2019 servirá para
las ponderaciones de la preinscripción de 2019 (acceso al curso 2019-2020)
y también servirá en la preinscripción de 2020 (preinscripción al curs 20202021), pero habrá caducado para la preinscripción de 2021.
No se utilizará para ponderar el idioma extranjero de la Fase Obligatoria de
2018 o anteriores.

