
Horari dels exàmens de la PBAU per a l’any 2020 • Convocatòria ordinària: 7, 8 i 9 de juliol de 2020 

• Convocatòria extraordinària: 8, 9 i 10 de setembre de 2020
 
 

Primer dia 

 

Segon dia 

 

Tercer dia 

Grup Grup  Grup Grup  Grup Grup  

parell* senar* Parell* senar* parell* senar* 

8.30 8.45 Entrada a les aules 8.45 8.50 Entrada a les aules 8.45 8.50 Entrada a les aules 

9.00 
Física /  
Història de la Filosofia 

9.00 
Biologia /  
Història de l'art 

9.00 
Fonaments de l'Art / 
Matemàtiques Aplicades a les 
Ciències Socials II 

10.30 Fi de l’examen 10.30 Fi de l’examen 10.30 Fi de l’examen 

   

11.15 11.30 Entrada a les aules 11.15 11.20 Entrada a les aules 11.15 11.20 Entrada a les aules 

11.45 
Primera Llengua 
Estrangera II - Anglès 

11.30 
Llengua Castellana i 
Literatura II 

11.30 Història d'Espanya 

13.15 Fi de l’examen 13.00 Fi de l’examen 13.00 Fi de l’examen 

   

15.15 15.20 Entrada a les aules 15.15 15.20 Entrada a les aules 15.15 15.20 Entrada a les aules 

15.30 Disseny / Grec II 15.30 
Francès II / Geografia / 
Geologia 

15.30 
Alemany II /  
Cultura Audiovisual II /  
Dibuix Tècnic II 

17.00 Fi de l’examen 17.00 Fi de l’examen 17.00 Fi de l’examen 

   

17.45 17.50 Entrada a les aules 17.45 17.50 Entrada a les aules 17.45 17.50 Entrada a les aules 

18.00 
Llengua Catalana i 
Literatura II 

18.00 
Llatí II / 
Matemàtiques II 

18.00 
Arts Escèniques / Economia 
de l’Empresa / Química 

19.30 Fi de la sessió 19.30 Fi de la sessió 19.30 Fi de la sessió 
 
 

Norma: Quan hi hagi una coincidència d’horari de diverses matèries, l’alumne s’examinarà a l’hora indicada de la primera matèria per ordre alfabètic, llevat de les matèries d’Arts 
o de Música, la prova de les quals s’ha de fer a l’hora programada. Per examinar-se de la resta de matèries, el tribunal informarà l’alumne, perquè es pugui examinar durant els 
tres dies en què es fa la prova d’accés. 
 

* L’entrada a les aules es farà en dos grups per evitar aglomeracions i cues: - Grup parell: el grup de les persones nascudes en un mes parell (per exemple, juny, el sisè mes)  
 - Grup senar: el grup de les persones nascudes en un mes senar (per exemple, març, el tercer mes) 

 
Fixau-vos que l'horari d'entrada d'aules no és el mateix els tres dies 


