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PREMATRÍCULA  PAU 2009  
 

per a l’alumnat que acaba 2n de batxillerat aquest curs  
 

(L’estudiant ha de fer la prematrícula pel seu compte) 
 

 
TERMINI DE PREMATRÍCULA: del 25 de febrer al 5 de març 
  
 
 
FUNCIONAMENT DE LA PREMATRÍCULA AL PORTAL ACCESNET 
 
1. Cal entrar al portal web  https://accesnet.gencat.cat/, i  
 

veureu sortir una pantalla com la següent: 
 

 
 
 
2. A continuació, sortirà una pantalla com aquesta: 

 

 

https://accesnet.gencat.cat/


  
3. Creació del codi accessnet al portal 

La primera vegada que accediu a l’aplicació haureu d’introduir la identificació (usuari) i 
indicar si es tracta del NIF/NIE o passaport i acceptar. 

 
IMPORTANT! 

Si en el moment d’introduir el NIF/NIE o passaport en el portal accesnet no apareixen les 
vostres dades, ho heu de notificar a l’IES Bernat Metge i, en cap cas, no donar-
vos d’alta una altra vegada, ni adreçar-vos a l’oficina de les PAU. 
 
En cas que amb el NIF o passaport us identifiqui correctament, caldrà fer una verificació 
de la vostra identitat indicant el segon cognom i la data de naixement, és a dir, veureu 
una pantalla com aquesta: 
 

 
 
Un cop feta la identificació correctament es presentarà la pantalla on haureu de triar: 

•     El vostre codi accesnet per l'any 2009. 
•     Una pregunta d'una llista i donar-li una resposta.  

Aquest conjunt de pregunta-resposta permetrà recordar en el futur el vostre  codi 
accesnet en cas que l’hagueu oblidat. 
Aquest codi accesnet personalitzat, l’haureu de fer servir en el futur cada cop que 
vulgueu accedir al portal accesnet per realitzar qualsevol tràmit o consulta. 



4. Informació que visualitzareu al portal 
Un cop creat el codi accesnet, veureu les seccions: 
 

Dades personals: ...... nom, DNI/NIE o passaport, adreça i telèfon. 
 

Dades acadèmiques: . Centre on curseu 2n (IES Bernat Metge), diürn i la 
vostra modalitat de batxillerat. 

 

Dades per a les PAU: via d’examen,  i de les matèries cursades a 2n de batxillerat: 
o Via d’examen de PAU de la qual us haureu d’examinar (vinculada a la modalitat de 

batxillerat que tingueu matriculada i que implica dues matèries obligatòries). 
o Heu de triar una de les matèries comunes:  “història”  o  “filosofia”. 
o Idioma estranger que tingueu matriculat a 2n: anglès, francès, italià o alemany 

(és l’idioma que hagueu cursat a 2n de batxillerat). 
o Una tercera matèria de modalitat triada i cursada. 
o Haureu d’indicar:  

§ si teniu el carnet de família nombrosa, 
§ si esteu exempt de la matèria de llengua catalana, i 
§ si esteu exempt de la matèria de llengua estrangera. 

IMPORTANT! 
a) En cas d’errada, durant el termini de prematrícula podreu modificar totes les vostres 

dades menys el NIF/NIE o passaport, nom i cognoms. 
b) Durant el termini de prematrícula, podreu accedir a la feta prematrícula i modificar-la 

 
 
ALUMNAT EN CASOS ESPECIALS 
 
a) Doble via (vies 1-2 i vies 3-4) 

L’alumnat que vulgui optar per la doble via haurà d’examinar-se de les 2 matèries 
obligatòries de cada una de les vies escollides, marcant en la prematrícula únicament 
les dues caselles de les vies.  
COMPTE! L’alumnat que hagi triat doble via i a les PAU només s’examini d’una via serà 
considerat no apte de les dues vies. 
 

b) Alumnat de música o dansa 

L’alumnat que cursa simultàniament estudis de música o dansa i les matèries comunes 
del batxillerat  

s’examinarà de les matèries comunes i de les vinculades a la via escollida. 
En aquest cas, caldrà assenyalar a l’apartat Modalitat de batxillerat l’opció “sense 
modalitat (Batxillerat convalidat amb estudis de música)” o “sense modalitat (Batxillerat 
convalidat amb estudis de dansa)”. 

c) Alumnat amb deficiència auditiva 

L’alumnat amb deficiència auditiva sense exempció de Llengua estrangera no podrà fer-
ho constar en la prematrícula; l’haurà de comunicar a l’IOC perquè aquest centre pugui 
gestionar l’exempció de la part auditiva de la prova d’Idioma. 

 

FINALITZACIÓ DE LA PREMATRICULA 
Un cop emplenada la prematrícula,  

• haureu d’imprimir dues vegades el document, i 
• una de les còpies l’haureu de lliurar a la secretaria del centre.
• L’altra còpia l’haureu de guardar com a document justificant. 

 

Atenció: Aquest full de prematrícula NO és cap full de matrícula de les proves. La matrícula 
efectiva l’haureu de fer desprès d’haver superat el batxillerat i abans del 4 de juny de 2007.  



 
DOCUMENTACIÓ ADICIONAL 
Les situacions que obliguen a lliurar documentació addicional a l’IES Obert de Catalunya, 
amb la còpia del full de prematrícula són les següents: 
 

• Família nombrosa: fotocopia del carnet de família nombrosa amb vigència el 4 de 
juny de 2008 (la fotocòpia ha de tenir ben llegible el nom i la data de caducitat.) 

• Exempció de Llengua catalana de 2n de batxillerat i/o exempció de Llengua cata-
lana per a les PAU. 

• Exempció de la matèria de Llengua estrangera al batxillerat. 

• Alumnat  amb deficiència auditiva, sense exempció de Llengua estrangera al 
batxillerat: Justificació corresponent. 

• Alumnat amb necessitats especials: cal adjuntar un certificat de l’ICASS a la 
sol·licitud. 

 
En cas d’alumnes que hagin especificat a la prematrícula qualsevol de les situacions que 
requereixen documentació addicional i aquesta no es presenti a l’IES Be rna t  Me tge  
dins els terminis marcats, es considerarà una situació sense justificar i quedarà anul·lada. 
 




