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INFORMACIÓ MATRÍCULA PAU CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2020
1. Matrícula de PAU
Del 15 de maig al 15 de juny l’alumnat podrà entrar al portal d’accés a la universitat
(https://accesuniversitat.gencat.cat) per tal de formalitzar la matrícula de PAU per a la convocatòria
ordinària del 2020. És en aquest moment que haurà de decidir de quina/es matèria/es de la fase
específica es vol matricular.
Per fer la matrícula l’alumnat necessitarà el DNI, NIE o passaport i la contrasenya que es va crear en
el moment de formalitzar la prematrícula. Qualsevol errada que es detecti en el moment de la matrícula
(DNI, matèries, import de matrícula, etc.) l’haureu de notificar a l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU)
abans del dia 16 de juny.
Recordeu que el 15 de juny és l’últim dia per fer el pagament. No s’admetrà cap
sol·licitud fora de termini. Aquest pagament només es pot fer via telemàtica o des d’un
caixer de CaixaBank.
El DNI, NIE o passaport, acredita els estudiants durant els dies de la prova (dimarts 7, dimecres 8 i
dijous 9 de juliol).
Important:
1. El pagament de les taxes de matrícula s’ha de fer via telemàtica. En cas d’incidència poden
imprimir el full de matrícula i, fent servir el codi de barres del full, pagar des d’un caixer de
CaixaBank.
2. L’alumnat ha de comprovar, obligatòriament, com a últim dia el 16 de juny, que se li ha fet el
descompte de l’import de la matrícula. Si no fa el pagament de manera correcta no podrà fer
l’examen.
3. El pagament de la matrícula de PAU per a la convocatòria ordinària és únicament i
exclusivament per a aquesta convocatòria. Si volen matricular-se a la convocatòria de setembre
s’hauran de tornar a matricular i tornar a abonar les taxes.
4. Els estudiants que en la seva prematrícula van triar més d’una de les matèries comunes d’opció
(fonaments de les arts, llatí, matemàtiques o matemàtiques aplicades a les ciències socials)
podran intercanviar-les, de fase general a fase específica i a l’inrevés.
5. Els estudiants aprovats de batxillerat que vulguin matricular-se només de la fase específica
amb la intenció de fer servir aquestes notes en posteriors convocatòries d’admissió a la
universitat ho podran fer (per exemple: estudiants que superin el batxillerat però que vulguin
cursar un CFGS i un cop finalitzat, demanar accés a la universitat amb la nota del CFGS i fer
servir les notes de fase específica examinades i aprovades aquest curs). Aquests estudiants
han de contestar NO a la pregunta Vull matricular-me de la fase general de la prova i han
d’escollir les matèries de fase específica d’entre les que van triar a la prematrícula.
6. És convenient que no lliureu a l’alumnat el full de pagament del títol de batxillerat i el de
pagament de les taxes de la PAU al mateix temps, així s’evitaran errades en el moment del
pagament.
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2. Notificació de la qualificació final de batxillerat
2.1 Avaluació ordinària de batxillerat. Recordeu que a l’avaluació ordinària ha d’estar avaluat
tot l’alumnat de 2n de batxillerat.
El termini de notificació de les qualificacions finals de batxillerat del vostre alumnat de 2n de
batxillerat finalitza el 5 de juny de 2020.

2.2 Avaluació extraordinària de batxillerat.
Recordeu que només s’ha d’avaluar l’alumnat suspès de batxillerat i no s’ha de modificar cap
qualificació d’aquell aprovat en l’acta de l’avaluació final.
El termini de notificació de les qualificacions finals de batxillerat de la prova extraordinària
finalitza el dijous 2 de juliol de 2020.
Recordeu que no heu d’enviar a l’Oficina d’Accés a la Universitat el certificat en format paper de
les qualificacions finals de batxillerat.

3. Assignació de tribunal
A partir del dia 3 de juliol podreu consultar al portal Accesnet-Centres la ubicació dels tribunals on ha
estat assignat el vostre alumnat. En cas que hi hagi qualsevol errada, ens ho heu de comunicar el
mateix dia 3 de juliol a l’Oficina. Aquesta informació també estarà disponible per a l’alumnat al portal
d’accés a la universitat.

4. Horari de la PAU
Podreu consultar l’horari de la prova al web
http://universitats.gencat.cat/es/pau/pau_dia_prova/horari_lloc_prova/
Recordeu que el primer dia, el dimarts 7 de juliol, per a la comprovació de dades, els estudiants hauran
d’estar al lloc d'examen amb suficient temps d'antelació. Recomanem que arribin uns 30 minuts abans
de l’hora d’inici de la prova.
Es prega màxima puntualitat.

Si teniu algun dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic
coordinaciopau.sur@gencat.cat.

