
NOU CALENDARI 
FINAL DE CURS

(I ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS)

Alumnat de 2n de BATXILLERAT



ORGANITZACIÓ de CLASSES, EXÀMENS i 
AVALUACIONS

• Activitats 3a avaluació: fins al 15 de maig de 2020.

• Activitats finals recuperació/millora nota: del 18 al 26 de maig de 2020.

• Junta final: 28 de maig de 2020.

• Lliurament de notes: 29 de maig de 2020.

• Reclamacions: 1-2 de juny de 2020.

• Activitats/Exàmens extraordinaris: de l’11 al 17 de juny de 2020.

• Classes preparatòries PAU: mesos de maig i de juny.



CALENDARI IOC 
(INSTITUT OBERT DE CATALUNYA)

• EXÀMENS ORDINARIS: del 4 al 8 de maig de 2020.

• PUBLICACIÓ NOTES: 14 de maig de 2020, a les 16.00h.

• EXÀMENS TELEMÀTICS DE RECUPERACIÓ: 18 i 19 de maig de 2020.
Horari: Els exàmens estaran disponibles entre les 8:00h i les 23:55h del dia corresponent i, per tant, podreu accedir a cada examen

en qualsevol moment entre aquestes dues hores.

Durada: Després d'iniciar l'examen d'una matèria, l'haureu de completar en el temps establert (65 minuts en la majoria de

matèries) i en tot cas, abans de les 23:55h, hora de tancament dels exàmens. Cal tenir en compte, doncs, que si comenceu un

examen més tard de les 22:50h, ja no disposareu de tot el temps establert per completar-lo.

• PUBLICACIÓ NOTES: 25 de maig de 2020, a les 16.00h.

• DATES DELS EXÀMENS EXTRAORDINARIS: 9 i 10 de juny



PROVES PAU I PAP

• Matrícula a les PAU: del 15 de maig al 15 de juny de 2020. Compte!

1. Fins el 29 de maig no tindreu les notes.

2. El dia 15 de juny és l’últim dia per fer el pagament.

• Notificació del tribunal i lloc d'examen PAU: 3 de juliol de 2020.

• Dies proves convocatòria ordinària PAU: 7, 8, 9 i 10 de juliol de 2020.

• Publicació de les qualificacions de la PAU: 21 de juliol de 2020.

• Sol·licitud de revisió d'exàmens PAU: del 21, 22 i 23 de juliol de 2020

• PAP (Prova Aptitud Personal) per a Estudis d’Ed. Infantil i Primària: 15 de juliol.

.



INFORMACIÓ ESPECÍFICA PROVES PAU (I)

1. Procediment de 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.

.

https://accesuniversitat.gencat.cat/


INFORMACIÓ ESPECÍFICA PROVES PAU (II)

2. Pagament de les taxes

• 1. El pagament de les taxes de matrícula s’ha de fer per 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.

.



INFORMACIÓ ESPECÍFICA PROVES PAU (III)

3. Especificacions sobre les matèries de cada fase

• 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.

.



INFORMACIÓ ESPECÍFICA PROVES PAU (IV)

4. Horari de les PAU 

• Podreu consultar l’horari de les proves al web:

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/pau_dia_prova/horari_lloc_prova/index.html

• 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.

.

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/pau_dia_prova/horari_lloc_prova/index.html

