
 

  

 

ANNEX V / ANEXO V 

CALENDARI ADAPTACIONS ACCÉS PAU 2022-2023 

CALENDARIO ADAPTACIONES DE ACCESO PAU 2022-2023 

 

Estudiantat de batxillerat i cicles formatius / Estudiantado de bachillerato y ciclos formativos  

 

Presentació de sol·licituds en el centre educatiu / Presentación de solicitudes en el 
centro educativo 

Del 9 de gener al 14 de febrer 
de 2023 / Del 9 de enero al 14 
de febrero de 2023 

Realització dels informes sociopsicopedagògics. Enviament de les sol·licituds i la 
documentació des dels centres educatius a la corresponent universitat  /  Realización de 
informes  sociopsicopedagógicos. Envío de solicitudes y documentación des de los 
centros  educativos a la universidad correspondiente. 

Del 9 de gener al 23 de febrer 
de 2023 / Del  9  de enero al 23 
de febrero de 2023 

Valoració i resolució de sol·licituds per part de la Subcomissió de suport educatiu / Valoración 
de solicitudes por parte de la Subcomisión de apoyo educativo 

Del 24 de febrer al 29 de març de 
2023 / Del 24 de febrero al 29 de 
marzo de 2023 

Comunicació de les Resolucions de les sol·licituds / Comunicación de las Resoluciones de 
las solicitudes 

31 de març de 2023 / 31 de marzo de 
2023 

Al·legacions per part de les persones interessades / Alegaciones por  parte de las personas 
interesadas 

Del 3 al 21 d’abril de 2023 / Del 3 al 
21 de abril de 2023 

Valoració i resolució de les al·legacions per la Subcomissió de suport educatiu / 
Valoración y resolución de las alegaciones por la Subcomisión de apoyo educativo 

Del 24 d’abril al 3 de maig de 2023 / 
Del 24 de abril al 3 de mayo de 2023 

Comunicació de les Resolucions de les al·legacions / Comunicación de las Resoluciones 
de las alegaciones 

5 de maig de 2023 / 5 de mayo 
de      2023 

 
No s’acceptaran peticions d’adaptacions fora dels terminis establerts, a no ser que siguen per circumstàncies sobrevingudes. / 
No  se aceptarán peticiones de adaptaciones fuera de los plazos establecidos, a no ser que sean por circunstancias sobrevenidas. 

 
 

Majors de 25, 40 i 45 anys (PAM) / Mayores de 25, 40 y 45 años (PAM) 

 

Enviament de les sol·licituds i la documentació a la corresponent universitat / Envío de las 
solicitudes y la documentación a una universidad correspondiente 

Fins al 23 de febrer de 2023 / 
Hasta el 23  de febrero de 2023 

Valoració i resolució de sol·licituds per part de la Subcomissió de suport educatiu / Valoración 
de solicitudes por parte de la Subcomisión de apoyo educativo 

De l’1 al 9 de març de 2023 / Del 1 
al 9 de marzo de 2023 

Comunicació de les Resolucions de les sol·licituds / Comunicación de las Resoluciones de 
las solicitudes 

10 de març de 2023 / 10 de marzo 
de      2023 

Al·legacions per part de les persones interessades / Alegaciones por        parte de las personas 
interesadas 

Del 13 al 28 de març de 2023 / Del 
13 al 28 de marzo de 2023 

Valoració i resolució de les al·legacions per la Subcomissió de suport educatiu / Valoración 
y resolución de las alegaciones por la Subcomisión de apoyo educativo 

Del 29 al 30 març de 2023 / Del 29 
al 30 de marzo de 2023 

Comunicació de les Resolucions de les al·legacions / Comunicación de las Resoluciones 
de las alegaciones 

31 de març de 2023 / 31 de marzo 
de 2023 

 
No s’acceptaran peticions d’adaptacions fora dels terminis establerts, a no ser que siguen per circumstàncies sobrevingudes. /  
No  se aceptarán peticiones de adaptaciones fuera de los plazos establecidos, a no ser que sean por circunstancias sobrevenidas. 

 
 
 


