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7.1.1 
Llibres d’estil de les PAU i les PACF 

dipositats a l’Arxiu de l’IEC 
(Versió 4, 19.12.2018) 

 
 
 
 

Des de l’any 2007, l’Institut d’Estudis Catalans, per mitjà del Servei Editorial 
i del Servei de Correcció Lingüística, s’encarrega de la correcció, la 
maquetació i l’edició de les proves d’accés a la universitat (PAU) i de les 
proves d’accés als cicles formatius (PACF) que convoca anualment la 
Generalitat de Catalunya. 
 Durant aquests anys s’han anat configurant un conjunt de criteris i 
orientacions que han culminat en la confecció dels llibres d’estil d’aquestes 
proves amb el vistiplau del Departament d’Empresa i Coneixement i del 
Departament d’Ensenyament, respectivament, amb la finalitat d’ésser útils 
per als professors redactors de les proves, per als maquetistes i per als 
correctors que intervenen en la preparació dels fascicles de cada matèria.  
 Les fitxes que segueixen —numerades mitjançant la sigla de la prova a què 
correspon cada llibre d’estil, el número d’ordre dins els documents que 
corresponen a la mateixa prova i l’any d’edició— recullen les dades 
identificadores de totes les versions d’aquests llibres d’estil que s’han anat 
confegint i que s’han dipositat a l’Arxiu de l’IEC, juntament amb una imatge 
de la coberta o la portada, segons l’edició o la versió. 
 En cada fitxa, les dades que apareixen entre claudàtors no s’han extret de 
la portada, sinó del davantal o del text de presentació corresponents, o bé són 
dades que es coneixen amb certesa però no consten explícitament en el 
document en qüestió. 
 L’estructura de la fitxa és la següent: 
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 00. Codi d’id.: Codi alfanumèric que identifica cada llibre d’estil 
  Portada:      
      (coberta o portada de la versió 
       en paper) 
 
 
 
      (coberta o pàgina d’inici 
      de la versió digital) 
 
 
 
 
 
 
   
  Edició o versió: Número de l’edició o la versió que figura a la portada del llibre 
  Data: Data de publicació que figura a la portada del llibre d’estil 
  Títol: Títol del llibre d’estil 
  Subtítol: Subtítol del llibre d’estil 
  Responsables: Òrgans o persones que figuren a la portada com a responsables 

de la confecció del llibre d’estil (si estan entre claudàtors, aquesta 
informació s’ha extret dels inicis de l’obra) 

  Preparadors: Persones que han preparat l’original d’aquesta edició concreta 
  Editors: Òrgan que edita la publicació (si està entre claudàtors, aquesta 

informació s’ha extret del davantal de presentació del llibre) 
  Dir. o dep. acad.: Direcció o dependència acadèmica de l’òrgan editor del llibre 

d’estil, seguit del període d’aquesta direcció o dependència 
  Format: Dimensions horitzontal i vertical de l’obra en centímetres 
  Extensió: Nombre de pàgines del document i nombre de pàgines adjuntes 
  Enquadernació: Tipus de relligat de l’edició 
  Localització: S’hi fa constar si un exemplar del recull ha estat dipositat a 

l’Arxiu de l’IEC i el contenidor en què es troba 
  Observacions: Si escau, s’hi fan constar altres detalls de l’edició 
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 1. Codi d’id.: PAAU-01/1991 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 
  Edició o versió: — 
  Data: 1991 
  Títol: Les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat 
  Subtítol: Criteris i normes de redacció. Observacions sobre lèxic, 

morfologia i ortografia. Recull terminològic per matèries 
  Responsables: Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma 

de Barcelona 
  Preparadors: — 
  Editors: Servei de Publicacions de la UAB 
  Dir. o dep. acad.: — 
  Format: 10,5 × 24 cm 
  Extensió: 16 pàgines 
  Enquadernació: Plegat pel mig i relligat amb una grapa 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta d’un exemplar fotocopiat en format ISO A4 i 
relligat amb un canonet de plàstic negre i tapa transparent. 
A la part superior dreta figura la data «18/11/08», 
corresponent al dia que va arribar al Servei de Correcció 
Lingüística de l’IEC 
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 2. Codi d’id.: PAU25(CIC)-01/2008 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 
  Edició o versió: — 
  Data: Setembre del 2008 
  Títol: Proves d’accés a la universitat per als més grans de 25 

anys 
  Subtítol: Convocatòria de 2009 
  Responsables: — 
  Preparadors: — 
  Editors: Consell Interuniversitari de Catalunya del Departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa (Generalitat de 
Catalunya) 

  Dir. o dep. acad.: — 
  Format: 17 × 24 cm 
  Extensió: 28 pàgines 
  Enquadernació: Plegat pel mig i relligat amb dues grapes 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: No és pròpiament un llibre d’estil, sinó un conjunt 
d’indicacions sobre la logística de la prova. Hi ha diverses 
indicacions amb llapis i amb bolígraf a les p. 1-5 
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 3. Codi d’id.: PAU(CIC)-01/2009 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 
  Edició o versió: — 
  Data: Setembre del 2009 
  Títol: Proves d’accés a la universitat per a l’alumnat del 

batxillerat 
  Subtítol: Curs 2009-2010 
  Responsables: — 
  Preparadors: — 
  Editors: Consell Interuniversitari de Catalunya del Departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa (Generalitat de 
Catalunya) 

  Dir. o dep. acad.: — 
  Format: 17 × 24 cm 
  Extensió: 16 pàgines 
  Enquadernació: Plegat pel mig i relligat amb dues grapes 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: No és pròpiament un llibre d’estil, sinó un conjunt 
d’indicacions sobre la logística de la prova 
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 4. Codi d’id.: PAU/PACF-01/2010 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 
  Edició o versió: [1], provisional 
  Data: 2010 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) i als cicles 

formatius (PACF) 
  Subtítol: — 
  Responsables: [Josep M. Mestres i Serra, cap del Servei de Correcció 

Lingüística] 
  Preparadors: — 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Francesc Albar i Fonte, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 19 pàgines 
  Enquadernació: Relligat amb un espiral de plàstic negre i tapa transparent 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Edició exclusivament interna 
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 5. Codi d’id.: PAU-01 prova/2010 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 
  Edició o versió: 1 [versió de prova] 
  Data: Gener del 2011 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: — 
  Editors: Servei Editorial i Servei de Correcció Lingüística de l’IEC 
  Dir. o dep. acad.: [Francesc Albar i Fonte, cap del Servei Editorial] 
  Format: 17 × 24 cm 
  Extensió: 109 pàgines 
  Enquadernació: En rústica, amb la tapa impresa en quadricomia 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Edició inèdita. Exemplar catalogat amb el núm. de registre 
17853 OCAL-SCL 
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 6. Codi d’id.: PACF-01 prova/2010 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 
  Edició o versió: 1 [versió de prova] 
  Data: Gener del 2011 
  Títol: Les proves d’accés als cicles formatius (PACF) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: — 
  Editors: Servei Editorial i Servei de Correcció Lingüística de l’IEC 
  Dir. o dep. acad.: [Francesc Albar i Fonte, cap del Servei Editorial] 
  Format: 17 × 24 cm 
  Extensió: 109 pàgines 
  Enquadernació: En rústica, amb la tapa impresa en quadricomia 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Edició inèdita. Exemplar catalogat amb el núm. de registre 
17854 OCAL-SCL 
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 7. Codi d’id.: PAU-01/2011 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 
  Edició o versió: 1 
  Data: Febrer del 2011 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: — 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Francesc Albar i Fonte, cap del Servei Editorial] 
  Format: 17 × 24 cm 
  Extensió: 109 pàgines   
  Enquadernació: En rústica, amb la tapa impresa en quadricomia 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta de la primera edició pública. 
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 8. Codi d’id.: PAU-01 digital/2011 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 1 
  Data: Febrer del 2011 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: — 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Francesc Albar i Fonte, cap del Servei Editorial] 
  Format: 17 × 24 cm 
  Extensió: 109 pàgines   
  Enquadernació: CD-ROM 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta del text maquetat en PDF de la primera edició 
pública. Conté dos fitxers: la coberta i la tripa de l’obra 

 
  



7-1-1_Llibres d-estil PAU i PACF fins al 20181219_04.docx 11 / 28 

 9. Codi d’id.: PACF-01 bis/2011 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 2a ed., ampliada 
  Data: Maig del 2011 
  Títol: Les proves d’accés als cicles formatius (PACF) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: — 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 94 pàgines 
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa translúcida 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Edició inèdita. Es tracta d’una actualització de l’edició de 
prova (PACF-01 prova/2010), amb vista al treball de 
l’equip de les PACF de l’any següent (gener-abril 2012). 
Les esmenes són indicades mitjançant el color de la lletra 
(addicions i modificacions de color blau, supressions de 
color vermell, noves entrades per a l’índex analític 
subratllades amb el color groc) 
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 10. Codi d’id.: PAU-02/2011 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 2a ed., ampliada 
  Data: Setembre del 2011 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: [Ester Ollé i Pérez, Jordi Martí i Rueda i Marta Griera i 

Ribera (consten en la pàgina de crèdits del PAU-03/2012)] 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 102 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa translúcida 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta d’una actualització de la primera edició pública, 
amb vista al treball de l’equip de les PAU de l’any següent 
(gener-abril 2012). Les esmenes són indicades mitjançant 
el color de la lletra (addicions i modificacions de color 
blau, supressions de color vermell, noves entrades per a 
l’índex analític subratllades amb el color groc) 

 



7-1-1_Llibres d-estil PAU i PACF fins al 20181219_04.docx 13 / 28 

 11. Codi d’id.: PAU-02 bis/2011 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 2a ed., ampliada (corregida) 
  Data: Setembre del 2011 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: — 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 102 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa translúcida 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió corregida a mà de l’actualització de 
la primera edició pública (PAU-02/2011), amb vista al 
treball de l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 
2012). Les esmenes impreses són indicades mitjançant el 
color de la lletra (addicions i modificacions de color blau, 
supressions de color vermell, noves entrades per a l’índex 
analític subratllades amb el color groc); les esmenes a mà 
són de Josep M. Mestres 
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 12. Codi d’id.: PACF-01/2011 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 1 
  Data: Octubre del 2011 
  Títol: Les proves d’accés als cicles formatius (PACF) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Marta Griera i Ribera, Núria Florit Robusté i Sílvia Teulats 

i Castells 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 17 × 24 cm 
  Extensió: 123 pàgines 
  Enquadernació: En rústica, amb la tapa impresa en quadricomia 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta de la primera edició pública. Conté unes quantes 
observacions fetes amb llapis per Josep M. Mestres 

 
  



7-1-1_Llibres d-estil PAU i PACF fins al 20181219_04.docx 15 / 28 

 13. Codi d’id.: PACF-02/2012 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 2a ed., corregida i ampliada 
  Data: Juliol del 2012 
  Títol: Les proves d’accés als cicles formatius (PACF) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Laia Campamà i Mormeneo, Josep M. Mestres i Serra, 

Lluís M. Sol i Salvadó, Mar Pongiluppi i Gomila, amb la 
coŀlaboració de Sílvia Teulats i Castells i Aina Sendra i 
Senent  

  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 134 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa translúcida 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió corregida i ampliada de la primera 
edició pública (PACF-01/2011), amb vista al treball de 
l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 2013) 
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 14. Codi d’id.: PAU-03/2012 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 3a ed., corregida i ampliada 
  Data: Setembre del 2012 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Laia Campamà i Mormeneo, Josep M. Mestres i Serra, Mar 

Pongiluppi i Gomila i Lluís M. Sol i Salvadó 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 133 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa translúcida 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió corregida i ampliada de la segona 
edició inèdita (PAU-02/2011), amb vista al treball de 
l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 2013) 
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 15. Codi d’id.: PAU-04/2013 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 2a ed., corregida i ampliada 
  Data: Setembre del 2013 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Laia Campamà i Mormeneo i Josep M. Mestres i Serra 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 152 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa translúcida 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió corregida i ampliada de la primera 
edició pública (PAU-01/2011), amb vista al treball de 
l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 2014) 
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 16. Codi d’id.: PACF-03/2013 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 2a ed., corregida i ampliada 
  Data: Octubre del 2013 
  Títol: Les proves d’accés als cicles formatius (PACF) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Laia Campamà i Mormeneo i Josep M. Mestres i Serra 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 162 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa translúcida 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 20.12.2013 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió corregida i ampliada de la primera 
edició pública (PACF-01/2011), amb vista al treball de 
l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 2014) 
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 17. Codi d’id.: PAU-05/2014 
  Portada:  
 
 
 
 
 

 
  Edició o versió: 3a ed., ampliada 
  Data: Desembre del 2014 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Laia Campamà i Mormeneo i Josep M. Mestres i Serra, 

amb  la coŀlaboració de Lluís M. Sol i Salvadó i Laura Arias 
Rodríguez 

  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 174 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa translúcida 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 22.12.2014 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió ampliada de la segona edició pública 
(PAU-04/2013), amb vista al treball de l’equip de les PAU 
de l’any següent (gener-abril 2015) 
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 18. Codi d’id.: PACF-04/2014 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 3a ed., ampliada 
  Data: Desembre del 2014 
  Títol: Les proves d’accés als cicles formatius (PACF) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Laia Campamà i Mormeneo i Josep M. Mestres i Serra, 

amb  la coŀlaboració de Lluís M. Sol i Salvadó i Laura Arias 
Rodríguez 

  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 182 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa translúcida 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 22.12.2014 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió ampliada de la segona edició pública 
(PACF-03/2013), amb vista al treball de l’equip de les PAU 
de l’any següent (gener-abril 2015) 
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 19. Codi d’id.: PAU-06/2015 
  Portada:  
 
 
 
 
 

 
  Edició o versió: 4a ed., actualitzada i ampliada 
  Data: Setembre del 2015 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Lluís M. Sol i Salvadó, Laia Campamà i Mormeneo i Josep 

M. Mestres i Serra, amb  la coŀlaboració de Victòria Mira 
Pérez 

  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 204 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa translúcida 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 18.11.2015 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió actualitzada i ampliada de la tercera 
edició pública (PAU-05/2014), amb vista al treball de 
l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 2016) 
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 20. Codi d’id.: PACF-05/2015 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 4a ed., actualitzada i ampliada 
  Data: Octubre del 2015 
  Títol: Les proves d’accés als cicles formatius (PACF) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Lluís M. Sol i Salvadó, Laia Campamà i Mormeneo i Josep 

M. Mestres i Serra, amb  la coŀlaboració de Victòria Mira 
Pérez 

  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 214 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa translúcida 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 18.11.2015 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (4)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió actualitzada i ampliada de la tercera 
edició pública (PACF-04/2014), amb vista al treball de 
l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 2016) 
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 21. Codi d’id.: PAU-07/2016 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 5a ed., actualitzada i ampliada 
  Data: Desembre del 2016 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Lluís M. Sol i Salvadó, Laia Campamà i Mormeneo i Josep 

M. Mestres i Serra 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 226 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa anterior de plàstic 

rígid translúcid i posterior de cartó blau 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 11.1.2018 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (5)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió actualitzada i ampliada de la quarta 
edició pública (PAU-06/2015), amb vista al treball de 
l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 2017) 
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 22. Codi d’id.: PACF-06/2016 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 5a ed., actualitzada i ampliada 
  Data: Desembre del 2016 
  Títol: Les proves d’accés als cicles formatius (PACF) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Lluís M. Sol i Salvadó, Laia Campamà i Mormeneo i Josep 

M. Mestres i Serra 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 227 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa anterior de plàstic 

rígid translúcid i posterior de cartó blau 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 11.1.2018 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (5)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió actualitzada i ampliada de la quarta 
edició pública (PACF-05/2015), amb vista al treball de 
l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 2017) 
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 23. Codi d’id.: PAU-08/2017 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 6a ed., actualitzada i ampliada 
  Data: Octubre del 2017 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Lluís M. Sol i Salvadó, Laia Campamà i Mormeneo i Josep 

M. Mestres i Serra 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 249 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa anterior de plàstic 

rígid translúcid i posterior de cartó blau 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 11.1.2018 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (5)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió actualitzada i ampliada de la 
cinquena edició pública (PAU-07/2016), amb vista al 
treball de l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 
2018) 
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 24. Codi d’id.: PACF-07/2017 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 6a ed., actualitzada i ampliada 
  Data: Octubre del 2017 
  Títol: Les proves d’accés als cicles formatius (PACF) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Lluís M. Sol i Salvadó, Laia Campamà i Mormeneo i Josep 

M. Mestres i Serra 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 239 pàgines 
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa anterior de plàstic 

rígid translúcid i posterior de cartó ocre 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 11.1.2018 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (5)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió actualitzada i ampliada de la 
cinquena edició pública (PACF-06/2017), amb vista al 
treball de l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 
2018) 
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 25. Codi d’id.: PAU-09/2018 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 7a ed., actualitzada i ampliada 
  Data: Octubre del 2018 
  Títol: Les proves d’accés a la universitat (PAU) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Lluís M. Sol i Salvadó, Laia Campamà i Mormeneo i Josep 

M. Mestres i Serra 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 268 pàgines   
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa anterior de plàstic 

rígid translúcid i posterior de cartó blau 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 19.12.2018 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (5)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió actualitzada i ampliada de la sisena 
edició pública (PAU-08/2017), amb vista al treball de 
l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 2019) 
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 26. Codi d’id.: PACF-08/2018 
  Portada:  
 
 
 
 
 
 

  Edició o versió: 7a ed., actualitzada i ampliada 
  Data: Octubre del 2018 
  Títol: Les proves d’accés als cicles formatius (PACF) 
  Subtítol: Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les 

proves 
  Responsables: Anna Serra Zamora i Josep M. Mestres i Serra 
  Preparadors: Lluís M. Sol i Salvadó, Laia Campamà i Mormeneo i Josep 

M. Mestres i Serra 
  Editors: Institut d’Estudis Catalans 
  Dir. o dep. acad.: [Montserrat Torras i Conangla, cap del Servei Editorial] 
  Format: 21 × 29,7 cm 
  Extensió: 264 pàgines 
  Enquadernació: Relligat amb un espiral negre i la tapa anterior de plàstic 

rígid translúcid i posterior de cartó ocre 
  Localització:  Exemplar dipositat a l’Arxiu de l’IEC el 19.12.2018 

(contenidor «Llibres d’estil de les PAU i les PACF», dins 
«Criteris tipogràfics (5)») 

  Observacions: Es tracta d’una versió actualitzada i ampliada de la 
cinquena edició pública (PACF-07/2018), amb vista al 
treball de l’equip de les PAU de l’any següent (gener-abril 
2019) 

 
 
 


