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PAU 2015  

INFORMACIÓ PER A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

 
 

1. INSTRUCCIONS PER SOL·LICITAR EXAMINAR-SE AL TRIBUNAL ORDINARI 

ESPECÍFIC (TOE) 

 

El Tribunal Ordinari Específic tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de juny, només a Barcelona ciutat. 

 

El Departament d’Ensenyament ha fet públic al portal de centres com acreditar l’accés al 

Tribunal Ordinari Específic (TOE) de les proves d’accés a la universitat per a alumnes que 

presenten un trastorn d’aprenentatge dislèctic a l’educació secundària obligatòria i al 

batxillerat, amb instruccions i documentació  específiques. 

 

Qui pot sol·licitar examinar-se al Tribunal Ordinari Específic (TOE)? 

 

Podrà sol·licitar ser examinat al TOE l’alumne diagnosticat de Dislèxia, però que no té el 

certificat de minusvalidesa emès per l’ICASS. 

 

Com es sol·licita? 

 

 Fent arribar a l’Oficina d’Accés a la Universitat, abans del 20 de febrer, una 

sol·licitud indicant nom del centre, el nom i cognoms de l’alumne, el seu DNI amb 

lletra, especificant que sol·licita ser derivat al Tribunal Ordinari Específic. 

 

Documentació que cal adjuntar: 

 

 Pla Individual de 1r i 2n de batxillerat degudament complimentat (Annex 1). 

 Certificat emès des del Departament d’Ensenyament, degudament complimentat 

(Annex 2). 

 
 
 

2. INSTRUCCIONS PER SOL·LICITAR EXAMINAR-SE AL TRIBUNAL ESPECIAL I 
D’INCIDÈNCIES (TEI) 

 

 

El Tribunal Especial i d’Incidències tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 de juny. 

 

Qui pot sol·licitar examinar-se al Tribunal Especial i d’Incidències (TEI)? 

 

Podrà sol·licitar ser examinat al TEI l’alumne que té un grau de discapacitat igual o superior 

al 33% i que pot acreditar-ho amb el certificat de minusvalidesa emès per l’ICASS vigent. 
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Com es sol·licita? 

 

 Fent arribar a l’Oficina d’Accés a la Universitat, abans del 20 de febrer, una 

sol·licitud indicant nom del centre, el nom i cognoms de l’alumne, el seu DNI amb 

lletra i quines atencions especials els són necessàries per poder realitzar les proves. 

 

Documentació que cal adjuntar: 

 

 Certificat de minusvalidesa emès per l’ICASS. 

 L’Annex 3 degudament complimentat.  

 

 

 

3. INSTRUCCIONS PER A ALUMNES AMB ALTRES TRASTORNS 
D’APRENENTAGE 

 

 

L’alumnat diagnosticat d’algun trastorn o dificultat d’aprenentatge (TDAH, TDA, etc.), 

però que no té el certificat de minusvalidesa emès per l’ICASS, pot sol·licitar disposar de 

més temps en el Tribunal Ordinari (fins a 30 minuts més per examen) per a la realització de 

les PAU.  

 

 

Com es sol·licita? 

 

 Fent arribar a l’Oficina d’Accés a la Universitat, abans del 20 de febrer, una 

sol·licitud indicant nom del centre, el nom i cognoms de l’alumne, el seu DNI amb 

lletra i que sol·licita els 30 minuts més per examen. 

 

Documentació que cal adjuntar: 

 

 Pla Individual de 1r i 2n de batxillerat. 

 

 

 

 

 

Totes les sol·licituds rebudes dins de termini, seran resoltes per la Comissió Coordinadora 

de les PAU. Durant el mes d’abril us serà comunicada per correu electrònic, a l’adreça del 

vostre centre, la resolució favorable o denegada de la vostra sol·licitud. 

 

Per a qualsevol consulta o dubte, truqueu al telèfon d’atenció de l’Oficina d’Accés a la 

Universitat: 93 552 69 80. 


