
Aquest any les PAU seran diferents.

La COVID-19 ha obligat a una flexibilització i adaptació dels enunciats a les circumstàncies

actuals.

Us oferim alguns recursos de suport que us ajudaran a preparar l’accés a la universitat i on

també hi trobareu informació actualitzada de les PAU 2020.

 

PREPARA'T
recursos per preparar les PAU

BIBLIOTEQUES
DE GRANOLLERS

JUNY
2020

A les biblioteques trobaràs

Inglés: evaluación
de bachillerato 2019 
 Nicola Holmes

Latín: evaluación de
bachillerato 2019 
Manuel Martínez
Quintana

Matemáticas II:
evaluación de
bachillerato 2019 
Ana Isabel Busto
Caballero

Química: evaluación
de bachillerato 2019
Ester Fernández Feal

Atena: lectures de
filosofia: batxillerat
2018-2019
Antoni Bosch-
Veciana et al.

Física: evaluación
de bachillerato 2017
María Luz García
Álvarez

Historia: evaluación
de bachillerato 2017 
Manuel Fernández
Cuadrado

Matemáticas
aplicadas a las
ciencias sociales II:
evaluación de
bachillerato 2017 

Biología: evaluación
de bachillerato 2017 
Rosa Herrera, Carlos
Ortega

Cómo estudiar con
éxito 
 Bernabé Tierno
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Preparats, llestos, universitat!
Web d’orientació universitària amb informació actualitzada i
recursos lliures i gratuïts sobre les PAU. Permet consultar els
exàmens d’altres anys, calcular la nota de tall, compartir apunts
amb altres alumnes i preguntar dubtes. També hi trobareu un
apartat sobre els TR. 

PAU. Canal Universitats
Apartat específic del Portal d’accés a la universitat de GENCAT.
Tens dubtes sobre les PAU 2020? Consulta les adaptacions amb
motiu de la COVID-19. També hi trobaràs models d’anys anteriors,
l’estructura de les proves per matèries, els criteris d’avaluació, la
normativa i les recomanacions per al dia de la prova, etc.

Posa't a prova
Aplicació de tests interactius de les PAU. una eina per a
l’autoavaluació que estimula l’estudi i verifica el nostre grau de
preparació. L’aplicació conté preguntes tipus test de les diferents
matèries, cadascuna amb una sola resposta correcta. 

Unicoos
Plataforma digital creada pel professor David Calle i el seu equip.
És una eina complementària als estudis. A Unicoos hi trobareu
vídeos amb exemples per entendre conceptes de matemàtiques,
física, química i tecnologia.

Biblioteques de Granollers

Selecció de recursos

ViquiPAU 2020
Concurs en línea per facilitar la preparació dels alumnes a les PAU,  
editant articles de la Viquipèdia. L’objectiu és crear i millorar
articles de qualitat en català a la Viquipèdia amb aspectes de tots
els currículums presents a les PAU. Del 27 de maig al 10 de juliol
de 2020. Organitzat per Amical Wikimedia. 
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