
 

CALENDARI DE PAU 2019 PER A TITULATS TÈCNICS SUPERIORS (CFGS) 
 
Ens posem en contacte amb vosaltres amb la finalitat d’informar-vos, abans de l’inici del període de 
matrícula, del calendari de la PAU 2019 per als alumnes de cicles formatius de grau superior. 
 
Del 16 al 30 de maig  
Matrícula convocatòria juny 2019. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la universitat 
(https://accesuniversitat.gencat.cat). 
 
24 de maig 
L’Oficina d’Accés a la Universitat enviarà als centres el primer llistat dels alumnes que hagin fet la 
matrícula fins al 22 de maig. Caldrà retornar aquest primer llistat degudament emplenat i signat, 
com a últim dia el 29 de maig, a l’adreça coordinaciopau.sur@gencat.cat. 
 
31 de maig 
L’Oficina d'Accés a la Universitat enviarà als centres un segon llistat dels alumnes que hagin fet la 
matrícula fins al 30 de maig. Caldrà retornar aquest segon llistat degudament emplenat i signat, 
com a últim dia el 4 de juny, a l’adreça coordinaciopau.sur@gencat.cat. 
 
Recordeu que, segons el tipus de cicle, amb aquests llistats ens certificareu de cada estudiant: 
 

 Cicles formatius de grau superior de formació professional: superació de tots els mòduls 
que componen el cicle formatiu, llevat de la formació en centres de treball i, si escau, el mòdul 
de projecte. 

 Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny: superació de tots el mòduls que componen el 
cicle formatiu llevat de la formació pràctica en empreses, estudi i tallers i el mòdul de projecte 
integrat. 

 Ensenyances esportives: superació de tots el mòduls que componen el cicle de grau 
superior, llevat dels mòduls de formació pràctica i de projecte final. 

 
7 de juny 
L’Oficina d'Accés a la Universitat enviarà als centres per correu electrònic la relació de l’alumnat 
matriculat, tribunal i lloc d’examen. 
 
L’alumne haurà de consultar el lloc d’examen al portal d’accés a la universitat 
(https://accesuniversitat.gencat.cat). 
 
12, 13 i 14 de juny 
PAU juny 2019. 
 
  



 

Del 9 al 24 de juliol  
Matrícula convocatòria de setembre 2019. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la universitat 
(https://accesuniversitat.gencat.cat). 
 
3, 4 i 5 de setembre  
PAU setembre 2019. 
 
Així mateix, us adjuntem el model del certificat que us farem arribar i que ens haureu de retornar 
degudament signat, a fi de validar l’alumnat que podrà accedir a la fase específica de la PAU. 
 
 
 
 
CALENDARI PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP) CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2019 
PER ACCEDIR ALS GRAUS EN EDUCACIÓ INFANTIL I EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
Del 9 al 15 de juliol 
Matrícula convocatòria extraordinària 2019. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la universitat 
(https://accesuniversitat.gencat.cat). 
 
19 de juliol 
PAP convocatòria extraordinària 2019. 
 
 
Trobareu tota la informació a l’enllaç: http://universitats.gencat.cat/ 
 


