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INSTRUCCIONS MATRÍCULA PAU CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 

2022. Alumnat últim curs de CFGS 

Registre al portal d’accés a la universitat 

a) Si has cursat el batxillerat a Catalunya estàs donat d’alta al portal d’accés a la 

universitat i has d’accedir amb el teu DNI, NIE o passaport i la contrasenya que et 

vas crear en el seu moment. Si no recordes la contrasenya has de seguir les 

següents instruccions: 

1. Has de clicar a l’enllaç ‘Has oblidat la contrasenya?’ que trobaràs a la primera plana 
del portal d’accés a la universitat. 

2. Introdueix el teu DNI/NIE/passaport (sense espais ni guions entre el números i la 

lletra) i clica ‘següent’. 

 

3. Visualitzaràs el teu correu electrònic encriptat tipus ‘cxxxmxxx3@gxxl.com’ i clica 

‘Enviar’. 

 

4. Rebràs a la teva bústia un correu electrònic des l’adreça ‘accesnet.reu@gencat.cat’ o 

‘accesnet.universitats@gencat.cat’ amb l’assumpte ‘Restaurar contrasenya’ amb el 

següent missatge. 

 

5. Clica sobre el botó RESTAURAR CONTRASENYA per crear-ne una de nova. 

Disposaràs d’una hora per restaurar la contrasenya des del moment que reps el 

missatge. Transcorregut aquest temps aquest link no funcionarà i hauràs de fer de 

nou tot el procés per recuperar contrasenya. 

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
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b) No t’has registrat mai al portal d’accés a la universitat, has d’anar a l’opció ‘No t’has 

registrat mai? Registra’t’ que trobaràs a la plana principal del portal d’accés a la 

universitat i seguir les instruccions per donar-te d’alta com a nou usuari del portal. 

Abans d’arribar a la matrícula de la PAU has d’emplenar totes les dades del teu perfil. 

Aquest registre implica emplenar 4 pantalles: 

 Dades personals 

 Dades acadèmiques: has de respondre tots els apartats i desar-los. 

 Altres dades: has d’especificar si disposes d’algun document per poder gaudir de 

bonificacions o exempcions de pagament, del qual podràs adjuntar una còpia. 

− Títol de família nombrosa o monoparental: si en el moment de desar aquesta 

informació el portal no valida el títol de família nombrosa o monoparental has 

d’escanejar i adjuntar una còpia del títol a l’apartat “Documents de família 

nombrosa o monoparental”. 

− Altres exempcions: has de respondre afirmativament si pertanys o no algun dels 

col·lectius següents: 

− Alumne/a beneficiari/a d’una beca per a l’estudi: credencial de beca pel al 

curs 2021-2022. Notificació de concessió de beca (beques i ajuts de caràcter 

general). Quan la beca t’hagi estat concedida a l’apartat ‘Altres dades’ has de 

contestar ‘Sí’ a l’opció ‘Altres exempcions’ seleccionar ‘Credencial de beca de 

caràcter general’ i desar, el portal validarà aquesta opció. Si no ho fa caldrà 

escanejar i adjuntar una còpia de la notificació a l’apartat “Documents 

d’exempcions”. No és vàlid el document de sol·licitud ni la proposta de beca. 

− Alumne/a amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: targeta o 

resolució vigent amb què es qualifica el grau de discapacitat. Caldrà escanejar i 

adjuntar una còpia de la targeta o resolució de discapacitat a l’apartat 

“Documents d’exempcions”. 

− Víctima d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills: certificació corresponent 

del Ministeri d’Interior. Caldrà escanejar i adjuntar una còpia del certificat a 

l’apartat “Documents d’exempcions”. 

− Víctima de violència masclista en l’àmbit de la família i llurs fills 

dependents: Acreditació administrativa de la situació de violència de gènere, 

segons l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere. Caldrà escanejar i adjuntar una 

còpia de l’acreditació a l’apartat “Documents d’exempcions”.  

 Estadístiques: has de respondre tots els apartats i desar -los. 
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Els apartats que configuren el teu perfil es poden mostrar en tres colors diferents: 

Si és verd: informació validada. 

Si és groc: informació pendent de validar. 

Si és vermell: informació pendent d’emplenar. 

Finalitzat el registre podràs accedir a la matrícula de la PAU, has d’anar a la pestanya 

“Proves d’accés” on trobaràs disponible l’opció ‘Matrícula a la PAU per a estudiants de 

CFGS. Convocatòria ordinària 2022’. 

Matrícula de PAU 

Del dilluns 16 al dijous 31 de maig de 2022 pots formalitzar la matrícula de la fase específica 

de la PAU per a la convocatòria ordinària 2022 des del portal d’accés a la universitat.  

https://accesuniversitat.gencat.cat. 

1. Has d’anar a l’apartat ‘Proves d’accés’. 

2. Indica que ets un alumna/e de cicle formatiu de grau superior (CFGS), grau superior 

d’arts plàstiques i disseny (CFAS) o grau superior d’ensenyaments esportius.  

Important: 

Recorda que el requisit per validar la matrícula de la fase específica de PAU per a l’alumnat 

que es troba en l’últim curs de CFGS, és tenir els mòduls teòrics superats. Si no compleixes 

amb aquest requisit, però estàs en possessió del títol de batxillerat, pots d’indicar “Altres 

estudiants” i matricular-te com a alumna/e de batxillerat de la fase específica. El termini de 

matrícula per a l’alumnat amb el batxillerat aprovat abans del curs 2021-2022 és del 2 al 12 

de maig. 

3. Accedeix a la ‘Matrícula a la PAU per a estudiants de CFGS, Convocatòria ordinària 

2022’. 

− “Dades acadèmiques” has d’indicar el nom del cicle formatiu de grau superior que 

estàs cursant enguany i indicar si ja l’has finalitzat o bé tens superats els mòduls 

teòrics.  

Aquesta informació seguirà en color vermell fins que el teu centre validi les dades. 

− “Dades de la prova” Has de triar les matèries de fase específica objecte 

d’examen a la PAU, un màxim de tres matèries. Mentre el termini estigui obert i 

no hagis fet el pagament, pots accedir a aquesta opció per fer-ne modificacions. 

Recorda que el 31de maig és l’últim dia perquè facis el pagament. No s’admetrà cap 

sol·licitud fora de termini. Aquest pagament només es pot fer via telemàtica o des d’un caixer 

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/estudiants/pau/cfgs/matricula/1279220?idConvo=PJC&tramit=MATRICULA
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/estudiants/pau/cfgs/matricula/1279220?idConvo=PJC&tramit=MATRICULA
https://accesuniversitat.gencat.cat/
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de CaixaBank. Si el pagament o, en cas d’exempció de taxes, el tràmit de matrícula no es fa 

dins del termini, la matrícula no serà vàlida i no podràs examinar-te. 

El dia de la prova (dimarts 14, dimecres 15, dijous 16 de juny de 2022) has de portar 

obligatòriament el full de comprovant de la matrícula i la documentació que t’identifica (DNI, 

NIE o passaport). 

En cas de bonificació o exempció de pagament, aquesta l’has d’haver acreditat abans de la 

matrícula, i per tant s’haurà aplicat per al moment de formalitzar-la. En el cas que aquesta 

no hagi estat acreditada ho has de comunicar al teu centre abans del 31 de maig. 

Has de comprovar, obligatòriament, com a últim dia el 31 de maig que se t’ha fet el 

descompte de l’import de la matrícula. Si no fas el pagament de manera correcta no podràs 

fer l’examen. 

Has de consultar la validació de la teva matrícula dos dies laborables després d’haver 

formalitzat el pagament o, en cas d’exempció de pagament, desprès de gravar la matrícula. 

Aquest tràmit s’indica en el apartat ‘Proves d’accés’ del portal accés a la universitat, amb el 

text en color verd “Matrícula vàlida” o en color groc ‘Matrícula no valida: pagament efectuat 

pendent de documentació’, en aquest últim cas és possible que manqui la validació dels 

mòduls teòrics superats per part del teu centre. 

3. Consulta lloc d’examen 

A partir del dia divendres 10 de juny pots consultar al portal d’accés a la universitat la 

ubicació del tribunal on estàs assignat. 

4. Horari de la PAU 

Pots consultar l’horari de la prova al web  

https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/dates-claus-PAU/horaris-

prova/convocatoria-ordinaria/ 

T’has de presentar 30 minuts abans de l’hora d’inici de la prova de la que t’has matriculat. 

Es prega màxima puntualitat. 

5. Prova d’aptitud personal per accedir als graus en Educació Infantil i en 

Educació Primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema 

universitari català 

Matrícula per a la convocatòria extraordinària: 

Del dilluns 13 al dijous 23 de juny de 2022 l’alumnat pot entrar al portal d’accés a la 

universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat) per tal de formalitzar la matrícula de PAP per 

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/dates-claus-PAU/horaris-prova/convocatoria-ordinaria/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/dates-claus-PAU/horaris-prova/convocatoria-ordinaria/
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als graus en Educació Infantil i en Educació Primària per a la convocatòria extraordinària 

2022. 

La prova de la convocatòria extraordinària tindrà lloc el divendres 15 de juliol de 2022. 

Si teniu algun dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu 

electrònic coordinaciopau.reu@gencat.cat. 

 

mailto:coordinaciopau.reu@gencat.cat

