
 

Benvolgudes i benvolguts, 
  
En relació amb la convocatòria de la prova d'accés a la Universitat PAU 2021, us 
traslladem algunes informacions del vostre interès i us preguem la difongueu entre 

el vostre professorat. 
  
La situació sanitària en aquests moments fa que no s’hagi pogut recuperar la plena 
normalitat en l’activitat docent. Per aquest motiu, la Comissió Coordinadora de la 

PAU ha acordat: 
  
1. No introduir canvis en els temaris i continguts de les matèries. Per tant, 
queden sense aplicació alguns canvis que en les reunions de matèria amb els centres 

de l’any 2019 s’havien anunciat (per exemple, nova estructura en Llengua Castellana 

i literatura, Llengua Catalana i literatura, Grec, o en Física incloure continguts 
referents a muntatges experimentals). 
  
Només hi haurà els canvis que corresponen a les lectures obligatòries, de manera 

que, tal com ja es va recordar el passat mes de maig, aquestes seran: 
  

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

  

PAU 2021 

1. Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia. 

2. Carmen Laforet, Nada 

  

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

  

PAU 2021 

1. Àngel Guimerà, Terra baixa. 

2. Mercè Rodoreda, Mirall trencat. 

  

LITERATURA CASTELLANA 

  

PAU 2021 

1. Antología poética del Siglo de Oro (20 poemas).* 

2. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote.* 



 

3. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. 

4. Leopoldo Alas, Clarín, La Regenta.* 

5. Federico García Lorca, Romancero gitano. 

6. Ana María Matute, Luciérnagas. 

  

LITERATURA CATALANA 

  

PAU 2021 

1. Santiago Rusiñol, L’alegria que passa. 

2. Joan Maragall, Visions & Cants. 

3. Josep Carner, El cor quiet. 

4. Miquel Llor, Laura a la ciutat dels sants. 

5. Salvador Espriu, Narracions. 

6. Maria Aurèlia Capmany, Feliçment, jo sóc una dona. 
  

LLATÍ 

  

PAU 2021 

PLAUTE, Els bessons (obra completa) 
OVIDI, Metamorfosis (selecció)* 
Llibre I 313-415 Deucalió i Pirra. 452-567 Dafne. 
Llibre II 1-400 Faetont 833-875 Rapte d’Europa. 
Llibre III 339-510 Narcís. 
Llibre IV 53-166 Píram i Tisbe 285-388 Hermafrodit 663-789 Perseu i Andròmeda. 
Llibre VI 1-145 Aracne. 
Llibre VIII 183-235 Dèdal i Ícar 611-724 Filèmon i Baucis. 
Llibre X 1-77 Orfeu i Eurídice. 
Llibre XI 85-194 Midas. 
  
2. Mantenir l’estructura dels exàmens de cadascuna de les matèries segons 

el model adoptat en la convocatòria 2020, resultant d’aplicar una major 
flexibilització en l’opcionalitat. Per tant, els exàmens seran segons els models 

administrats en la convocatòria 2020. 
  
3. NO convocar reunions per matèries amb els centres. Tota la informació 
estarà disponible al web i, d’altra banda, els responsables de matèria juntament amb 

els respectius equips de sotscoordinadors estan, com sempre, disposats a resoldre 

els dubtes o les consultes que puguin sorgir. 



 

  
4. Calendari. Les dates i horari de les proves, així com el calendari de matrícula serà 

publicat al web i us n’enviarem la informació mitjançant el portal de centres. 
  
5. Observacions particulars: 
  
Pel que fa a la correcció dels exàmens de Llengua Catalana i Literatura i 
de Literatura Catalana, en la convocatòria 2021 ja NO serà d’aplicació la 

transitorietat de quatre anys que va establir l’Institut d’Estudis Catalans per a la plena 
implantació de la nova Ortografia catalana, aprovada l’octubre de l’any 2016. 
  
6. Sessions informatives als centres sobre Accés i admissió a la universitat. 
  
Es comunicarà oportunament la seva realització. En la mesura que sigui possible es 
mantindrà el format habitual, o bé us n’indicarem les alternatives. 
  
7. Tota la informació referent a PAU es podrà consultar al web. Us avisarem 

quan estigui actualitzada. 
  
Com sempre, estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 

 
  
Atentament, 

 
  
Pilar Gómez Cardó 
Coordinadora de les Proves d’Accés a la Universitat 
Consell Interuniversitari de Catalunya 
Secretaria d’Universitats i Recerca 
Departament d'Economia i Coneixement 
 


