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INFORMACIÓ PER ALS ALUMNES DE 2n CURS DE BATXILLERAT (maig 2016) 
 

1. Els alumnes que vulgueu formalitzar la matrícula de les PAU-2016 haureu de descarregar l’imprès 
de pagament d’Internet, a l’adreça http://accesnet.gencat.cat .  Tots els alumnes de segon curs 
de batxillerat teniu un codi “D’ACCESNET”, que necessiteu per a qualsevol tràmit que feu en 
aquesta adreça (matrícula PAU, Preinscripció universitària, notes, tribunals i lloc d’examen...).  
 

2. Els alumnes de 2n de batxillerat amb prematrícula podreu obtenir l’imprès de pagament de les 
PAU juny 2016 a través del portal accesnet (https://accesnet.gencat.cat) del 20 de maig al 2 de 
juny de 2016. Un cop aprovat el batxillerat, podreu formalitzar el pagament de les taxes com a 
màxim fins al mateix  2 de juny (data improrrogable). Aquest imprès juntament amb el DNI, NIE o 
passaport de l’alumne/a, serà l’acreditació que caldrà portar el dia de les proves de selectivitat: 
14, 15 i 16 de juny.  Cal que doneu una còpia del resguard del pagament, indicant el vostre grup 
de segon de Bat., als conserges fins al dilluns dia 30 de maig abans de l’hora del pati. La matrícula 
lliure per a les PAU de setembre és del 19 al 21 de juliol i s’ha de fer per Internet.  

 
3. Les notes es podran consultar a partir del 29 de juny per Internet.  

 
4. Recordeu que es pot consultar el programa “Posa’t a prova” amb tests interactius de qüestions de 

diferents matèries de les PAU per incentivar l’estudi i l’autoavaluació a la pàgina Web: 
http://www14.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/ 

 
5. A l’apartat “exàmens” també hi trobareu exàmens de les darreres PAU i criteris d’avaluació.  

“Posa’t a prova” són preguntes tipus test per estimular l’estudi i veure la preparació sense ser cap 
simulador d’examen. També ho trobareu a la pàgina web de l’Institut. 

 
6. El divendres 13 de maig s'acaben les classes de 2n de Batxillerat i és l'últim dia per lliurar al 

tutor els Treballs de Recerca pendents. 
 
7. Del 17 al 20 de maig es faran els exàmens de recuperació. Les classes continuaran en l’horari 

habitual a partir del dilluns 23 de maig fins al divendres 3 de juny per preparar les PAU.  El 
dimecres dia 25 de maig a les 11:00h es farà la sessió de tutoria de lliurament de notes i d'11:30-
13:30 h: primer dia de reclamacions. El dijous 26 de maig de 8 a 11 h: segon dia de reclamacions. 
Recordeu que si heu de repetir curs o cursar alguna matèria pendent heu de venir al centre a fer 
la matrícula del 5 al 12 de juliol. 
 

8. La preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior serà del 26 de maig a l’1 de juny de 2016 
ambdós inclosos. La formalització de la matrícula per a aquests ensenyaments serà de l'5 al 12 
de juliol de 2016, ambdós inclosos. 

 
 

9. La Festa de Final de Curs, on es lliuraran les orles, els diplomes i les matrícules, tindrà lloc el 
divendres 3 de juny a 2/4 de 8 del vespre.  

 
10. La inauguració de l’exposició del Batxillerat d’Arts serà dijous 2 de juny al Centre de Lectura. 
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RESULTATS DE LES  PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

  
A partir del curs 2014/2015 les qualificacions de les PAU tenen format electrònic. 
  
El 29 de juny de 2016 els alumnes que realitzin les PAU podran accedir el portal accesnet (amb el seu 
usuari i codiaccesnet) i podran consultar i descarregar el document amb els resultats de les PAU, 
imprescindible per matricular-se a la universitat. 
  
Serà responsabilitat de l’alumnat guardar i custodiar el seu document de les PAU. 
 

 
 

INSTRUCCIONS PER A LA SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE 2n DE BATXILLERAT MAIG 2016 

Per tal de sol·licitar el títol de Batxillerat (imprescindible per a la vostra vida acadèmica i professional), 

us haureu d’adreçar a la  Secretaria del centre, amb el vostre DNI i el carnet de família nombrosa, si en 

disposeu, originals. 

A la Secretaria us faran el lliurament de l’imprès de sol·licitud i l’imprès de pagament de la taxa 

corresponent, que durant el present any és de 64,30 € en caràcter general i 32,15 e per les famílies 

amb carnet de família nombrosa o monoparental I 0€ per a les famílies nombroses especials.  

Posteriorment, per tal de sol·licitar el títol,  haureu de retornar a la secretaria del centre amb la 

següent documentació: 

 Fotocòpia del DNI/ NIE o document acreditatiu. 

 Full de sol·licitud del títol, degudament emplenat i signat. 

 Fotocòpia carnet de família nombrosa, si escau. 

 Imprès de pagament de la taxa corresponent una vegada heu fet l’ingrés de l’import 

corresponent a la Caixa. 

 

A la secretaria us faran el lliurament d’un resguard conforme heu demanat el títol corresponent que té la 

mateixa validesa que el títol oficial i que s’haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop 

arribi al Centre. Quan el títol arribi al centre us serà tramesa una comunicació perquè el vingueu a buscar. 

 

BEQUES 

 Ajuts de la Generalitat. 

 Ajuts de l’Estat. 

 Beques patrocinades per Repsol i el Consell Social de la URV. 
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CALENDARI DE MAIG-JUNY-JULIOL  2n BAT. CURS 2015-16 
 

dv 13 maig Últim dia classes 2n BAT 
Últim dia de lliurament TR pendents 

dm 17 -dv 20 maig Exàmens finals 2n BAT – (horaris full a part) 
 

dl 23 maig- dv 3 juny Represa classes de preparació per a les PAU 
 

Dc 25 maig Lliurament de notes  i 1r dia de reclamacions (12:00 h-14:00 h) 
 

dj 26 maig 2n dia de reclamacions (8:00 h-11:00 h) 
 

del 20 de maig al 2 de juny Matrícula de les PAU – internet 
 

dilluns 30 de maig 
 

Últim dia de lliurament a consergeria d’una còpia del resguard 
de pagament de les PAU 

dj 2 de juny 
 

Inauguració Exposició del Batxillerat d’Arts  al Centre de Lectura 
 

dv 3 de juny Festa 2n BAT 
 

9 (dj.) de juny Consulta del tribunal i lloc d’examen PAU 
https://accesnet.gencat.cat 
 

dm 14-dc 15-dj 16 juny Proves PAU 
 

 del 6 de juny a l'1 de juliol  
(dates provisionals). 

Termini de la preinscripció universitària per Internet 
 

dl 13 al dv 17 juny Proves extraordinàries de Batxillerat 
 

Dc 22 de juny Lliurament notes de l’avaluació extraordinària a les 10:00 i 1r dia 
reclamacions de 10 a 12 del migdia 
 

Dj 23 de juny 2n dia de reclamacions de 9 a 11 del matí 
 

dc 29 de juny Consulta de les notes PAU a Internet i descàrrega del document 
 

26 maig a l’1 de juny Preinscripció CFGS 

Del 5 al 12 de juliol Matrícula als CFGS 
 

del 19 al 21  juliol Matrícula lliure  Pau setembre – Internet 
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