Prematrícula PAU 2020
Alumnat 2n batxillerat curs 2019/2020

GUIA INFORMATIVA PREMATRÍCULA PAU 2020 I MATRÍCULA PAP PER A
L’ACCÉS ALS GRAUS EN EDUCACIÓ INFANTIL I EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
ESTUDIANTS 2n BATXILLERAT
Del 18 de febrer al 2 de març, els estudiants de 2n de batxillerat heu de fer la prematrícula
de la PAU per poder fer la prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU)
a la convocatòria de juny 2020, i els estudiants que vulgueu accedir als graus en Educació
Infantil i en Educació Primària heu de fer la matrícula de la PAP en el mateix termini.
Aquests tràmits es fan al portal d’accés a la universitat:
https://accesuniversitat.gencat.cat/
La prematrícula és el primer dels tràmits que heu de fer per accedir a la universitat. Sense la
prematrícula no podeu fer la matrícula definitiva de la PAU, que es fa durant el mes de maig.
A partir de juny, els estudiants que vulgueu accedir a la universitat haureu de fer la
preinscripció universitària.
Tots aquests tràmits s’aniran activant al portal d’accés a la universitat a mida que s’obrin els
terminis. Per tant, és important que us familiaritzeu amb l’entorn i que tingueu present durant
tot el procés la vostra contrasenya, ja que la necessitareu per accedir a aquest.

Abans de fer la prematrícula a la PAU us heu de generar la contrasenya, la qual haureu de fer
servir per a tots els tràmits del portal d’accés a la universitat.
A. Com generar la contrasenya
El vostre centre de secundària us lliurarà una carta personalitzada amb la vostra contrasenya
provisional. La primera vegada que accediu al portal d’accés a la universitat aquest any haureu
d’introduir el vostre identificador d’estudiant (DNI/NIE/passaport) i la contrasenya
provisional assignada. La mateixa aplicació us obligarà, aquesta primera vegada, a modificar
aquesta contrasenya i a canviar-la per una altra, personal i intransferible. D’aquesta manera,
les vostres dades personals i acadèmiques estaran protegides.
Un cop introduït l’identificador d’estudiant i la contrasenya provisional (que es bloqueja al
tercer intent fallit) us apareixerà la pantalla “Canviar contrasenya”, on heu d’emplenar els
camps que us demana:



Contrasenya actual: contrasenya provisional.
Nova contrasenya: contrasenya que vulgueu, tenint en compte que ha de tenir una
longitud mínima de 8 caràcters i almenys una lletra majúscula, una lletra
minúscula, un número i un caràcter especial (*, &, -, $...).

Un cop modificada la contrasenya heu de clicar “Canviar contrasenya”.
A partir d’aquest moment, cada cop que accediu al portal d’accés a la universitat, haureu de
fer servir aquesta contrasenya personalitzada.
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B. Perfil de l’estudiant
Abans d’arribar al tràmit de la prematrícula de la PAU i de la matrícula a la PAP haureu
d’emplenar tots els apartats del vostre perfil:
Dades personals: es visualitzen les vostres dades personals. Podeu modificar les dades
incorrectes, excepte el nom, els cognoms i el DNI/NIE/passaport. El camp “Adreça electrònica”
és obligatori ja que, en cas d’oblit de la contrasenya, el portal podrà enviar-vos un correu
electrònic amb un enllaç per reiniciar la vostra contrasenya.
Si us trobeu aquesta pantalla en blanc i no visualitzeu les vostres dades personals, no
empleneu els camps en blanc. En aquest cas us heu d’adreçar al vostre centre, que contactarà
amb l’Oficina d’Accés a la Universitat per tal de resoldre el problema.
Heu de desar les dades abans de continuar.
Dades acadèmiques: heu de definir la vostra situació acadèmica responent totes les
preguntes i desant cadascuna de les vostres respostes.
Altres dades: heu d’especificar si teniu algun document que us permeti gaudir de bonificació
o exempció de les taxes de la prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat.


Títol de família nombrosa o monoparental:
-

Categoria general: bonificació del 50% de les taxes.
Categoria especial: exempció de taxes.

Heu d’emplenar els camps obligatoris i desar. Us recordem que:
·
·
·

El número del títol de família nombrosa emès a la província de Barcelona
comença per 08/...
Heu d’introduir correctament la data de caducitat.
En cas que no tingueu la data d’expedició podeu posar 01/01/2020.

Si quan deseu aquesta informació el portal no valida el títol de família nombrosa o
monoparental, haureu d’escanejar i adjuntar una còpia del títol a l’apartat “Documents
de família nombrosa o monoparental”, dins del termini de prematrícula.
Recordeu que si la data de caducitat del carnet de família nombrosa o monoparental
és anterior a l’1 de maig de 2020, l’haureu de renovar. Un cop el tingueu renovat cal
que l’adjunteu a l’apartat “Documents de família nombrosa o monoparental”, per tal
que en el moment de la matrícula (del 15 al 27 de maig) s’apliqui la bonificació de les
taxes.


Altres exempcions: heu de respondre afirmativament si sou d’algun dels col·lectius
exempts de pagament:
-

Estudiant beneficiari d’una beca per a l’estudi.
Document acreditatiu: credencial de beca per al curs 2019-2020: Notificació de
concessió de beca (beques i ajuts de caràcter general). La sol·licitud de beca i
la proposta de concessió no es validaran.
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-

Estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Document acreditatiu: targeta o resolucions vigents amb què es qualifica el
grau de discapacitat.

-

Víctima d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
Document acreditatiu: certificació corresponent del Ministeri d’Interior.

-

Víctima de violència de gènere i llurs fills dependents.
Document acreditatiu: sentència judicial.

En aquests casos haureu d’escanejar i adjuntar una còpia del document que acrediti
la vostra situació a l’apartat “Documents d’exempcions”.
Important

Si indiqueu que disposeu d’exempció de les taxes i, abans de finalitzar
termini de la matrícula, no heu adjuntat al portal d’accés a la universitat
documentació que ho acrediti, no s’aplicarà l’exempció de les taxes de
matrícula. En aquest cas, si no efectueu el pagament de la matrícula en
termini establert no podreu examinar-vos.

el
la
la
el



Esportistes d’alt nivell. Si compliu aquesta condició, haureu d’adjuntar una còpia del
DOGC o del BOE corresponent a l’apartat “Documents d’esportista d’alt nivell”. No
adjunteu tot el DOGC o BOE, només la pàgina on surti el vostre nom i cognoms.



Esportistes d’alt rendiment. Si compliu aquesta condició, haureu d’adjuntar una
còpia del certificat emès per l’organisme corresponent (Consejo Superior de Deportes
o Consell Català de l’Esport) emès l’any en què sol·liciteu l’admissió a la universitat.
Els certificats de les federacions no són vàlids. Adjunteu-lo a l’apartat “Documents
d’esportista d’alt rendiment”.

Recordeu que heu de contestar i desar cadascuna de les vostres respostes.
Estadístiques: haureu de respondre tots els apartats i desar:





Identificació i entorn familiar
Idiomes
Estudis
Informació sobre beques i ajuts universitaris

Si voleu modificar qualsevol de les vostres dades sempre podeu accedir a la pestanya “Perfil”
i fer els canvis.
Els apartats del vostre perfil canvien de color en funció de l’estat actual del vostre perfil: si heu
respost o no totes les preguntes, si hi ha alguna situació que necessita documentació
justificativa que no està validada...
Si el color és verd: informació validada.
Si el color és groc: informació pendent de validar.
Si el color és vermell: informació pendent d’emplenar.
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C. Prematrícula
Un cop emplenat l’estat del vostre perfil a la pestanya “Proves d’accés” trobareu operativa
l’opció “Prematrícula (tria de matèries PAU). Convocatòria ordinària 2020”.
La prematrícula és un tràmit necessari per fer després la matrícula definitiva de la prova.
Dins del tràmit “Prematrícula (tria de matèries PAU). Convocatòria ordinària 2020” trobareu
les pantalles:
Dades acadèmiques: el centre on curseu 2n de batxillerat, en règim diürn o nocturn, i la
modalitat de batxillerat. Si la informació no és correcta, la podeu modificar.
Dades prova: heu de triar les matèries de les quals us voleu examinar a la PAU, tant les
matèries de la fase general com les de la fase específica.
1. Fase general (obligatòria per accedir a la universitat)
4 matèries comunes
 Llengua Catalana i Literatura
 Llengua Castellana i Literatura
 Llengua estrangera: a escollir entre Alemany, Anglès, Francès i Italià
 Història
1 matèria comuna d’opció a escollir entre:
 Fonaments de les Arts
 Llatí
 Matemàtiques
 Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
La nota de la matèria comuna d’opció escollida a la fase general també serà tinguda en compte
per al càlcul de la nota d’admissió (juntament amb la resta de matèries de fase específica),
sempre que aquesta sigui igual o superior a 5.
L’alumnat que vulgui sol·licitar l’accés a universitats de fora de Catalunya ha de consultar els
procediments d’admissió d’aquelles universitats. Algunes comunitats autònomes tenen en
compte la modalitat de batxillerat en l’ordre d’adjudicació de places, per tant, en aquests
casos, és important la tria de la matèria comuna d’opció.
2. Fase específica
En aquesta fase, la matèria comuna d’opció que heu triat a la fase general sortirà marcada
per defecte. A més, podreu escollir fins a un màxim de tres matèries més entre:
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Anàlisi Musical
Biologia
Ciències de la Terra i del Medi Ambient
Cultura Audiovisual
Dibuix Artístic
Dibuix Tècnic
Disseny
Economia de l’Empresa
Electrotècnia
Física
Fonaments de les Arts

Geografia
Grec
Història de l’Art
Història de la Filosofia
Literatura Catalana
Literatura Castellana
Llatí
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
Química
Tecnologia Industrial

És molt important que abans de la formalització de la prematrícula us assessoreu sobre les
matèries adscrites a les branques de coneixement dels graus universitaris. Podeu trobar
aquesta
informació
i
el
quadre
de
ponderacions
a
l’adreça
http://universitats.gencat.cat/preinscripcio.
3. Altres situacions



Heu d’indicar si heu sol·licitat l’exempció de la matèria de llengua catalana.
Heu d’indicar si heu sol·licitat l’exempció de la matèria de llengua estrangera.

Comprovant: és el darrer pas per tancar la prematrícula.
En aquesta pantalla podeu generar un document .pdf de la vostra prematrícula clicant el botó
“Comprovant”. Cal que us guardeu una còpia de la vostra prematrícula i lliureu una còpia a la
secretaria del vostre centre.
És convenient que us assegureu que la prematrícula ha estat gravada correctament. Si és
així, sota l’opció “Prematrícula (tria de matèries PAU). Convocatòria ordinària 2020”
apareixerà en color verd “Prematrícula de PAU”.

Des de l’Oficina d’Accés a la Universitat us recomanem que, per evitar confusions en el
moment de la matrícula o en els dies de la prova (confusions entre matèries, com ara triar
Matemàtiques en lloc de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials), comproveu que les
matèries triades a la vostra prematrícula són les correctes abans de donar el tràmit per tancat.
Durant el termini de prematrícula (del 18 de febrer al 2 de març) podeu accedir a la vostra
sol·licitud i fer les modificacions que considereu oportunes.
Aquest full de prematrícula no és el full de matrícula definitiu i, per tant, no és cap full de
pagament de la prova.
La matrícula definitiva és del 15 al 27 de maig.
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De cara a la matrícula definitiva és molt important que la prematrícula estigui ben formalitzada,
per tant, heu de tenir en compte que:


Us haureu de matricular d’entre aquelles matèries triades a la prematrícula. No es
permetran canvis de matèria en el moment dels exàmens.



Si no trieu més d’una matèria a la fase específica a la prematrícula, no podreu afegir
o canviar matèries d’aquesta fase a la matrícula.



En el moment de la matrícula definitiva podeu optar per no matricular-vos d’alguna o
algunes de les matèries de la fase específica que vau triar a la prematrícula, o no
matricular-vos de cap i tancar la matrícula només amb la fase general.

Podeu trobar aquesta informació ampliada a la pàgina web:
http://universitats.gencat.cat/pau
D. Matrícula a la PAP per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació
Primària
Si voleu accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària heu de superar una
prova d’aptitud personal (PAP), que tindrà lloc el dissabte 25 d’abril.
A la pestanya “PAP” trobareu l’opció “Matrícula PAP per a l’accés als graus en Educació.
Ordinària 2020”.
La PAP per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària de totes les
universitats públiques i privades de Catalunya consisteix en dos exàmens: Competència
comunicativa i raonament crític i Competència logicomatemàtica.
La PAP comporta el pagament d’unes taxes. Quan feu el tràmit us heu d’assegurar que
heu fet aquest pagament consultant si ha estat carregat l’import al vostre compte bancari.
Important

Si indiqueu que disposeu d’exempció de les taxes i, abans de finalitzar
termini de la matrícula, no heu adjuntat al portal d’accés a la universitat
documentació que ho acrediti, no s’aplicarà l’exempció de les taxes de
matrícula. En aquest cas, si no efectueu el pagament de la matrícula en
termini establert no podreu examinar-vos.

el
la
la
el

NO podreu fer la PAP si no heu fet el pagament.
Podeu trobar aquesta informació ampliada a la pàgina web:
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/index.html
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