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1. Calendari fi de curs B2

*Es farà arribar document annex PDF: “Calendari fi de curs IB2”



EXÀMENS IB

SUPERA EL PD

Accés Universitat

Accés CFGS

NO SUPERA EL PD
CONVOCATÒRIA

NOVEMBRE 2020

MAIG 2021

2. PROCÉS  ACÀDEMIC FINAL DE CURS



SUPERACIÓ 
PD

Accés 
Universitat

2. PROCÉS  ACÀDEMIC FINAL DE CURS

Aprovació IB

• 24 punts

• Condicions IB superades

• 6 de Juliol

Acreditació UNED

• A través d’UNED ASSIS

• Taxes: 115,45€

Proves 
específiques PAU

• 7  a 9  Juliol

• 2 específiques: 59,75€

• 3 específiques: 71,75 €

L’accés a la universitat es produeix en la primera assignació, en les dates que 
estableixi l’oficina d’admissió a la Universitat



SUPERACIÓ 
PD

Accés CFGS

2. PROCÉS  ACÀDEMIC FINAL DE CURS

Aprovació IB

•24 punts

•Condicions IB superades

• 6 de Juliol

Acreditació 
UNED

•A través d’UNED ASSIS

•Taxes: 115,45 €

Accés CFGS

Preinscripció online:  
10/06 a 17/06



NO 
SUPERACIÓ 

PD

Nova 
convocatòria

2. PROCÉS  ACÀDEMIC FINAL DE CURS

NO SUPERACIÓ 
PD

• menys de 24 punts

• no superació de les 
condicions IB 

•6 de Juliol

Només cal repetir les matèries que han 
impedit l’aprovació del PD

•Dues convocatòries: 
Novembre 2020 i Maig 2021

1. No se han cumplido los requisitos de CAS.
2. La puntuación total no alcanza 24 puntos.
3. Se ha obtenido una “N” en TdC, la Monografía o alguna de las asignaturas.
4. Se ha obtenido la calificación “E” (elemental) en la Monografía, TdC o ambas.
5. Se ha obtenido una calificación de 1 en cualquier asignatura y nivel.
6. Se ha obtenido una calificación de 2 en tres ocasiones o más (NM o NS).
7. Se ha obtenido una calificación de 3 o inferior en cuatro ocasiones o más (NM o NS).
8. Se han obtenido menos de 12 puntos en las asignaturas de NS 
9. Se han obtenido menos de 9 puntos en las asignaturas de NM





3. Tramitació títol IB 

Títol Progrma del Diploma (PD)

 L’escola gestiona la tramitació del títol de l’IB i aquest arriba a partir de 
setembre del 2020.

 Quan arribi des de Suïssa, des de secretaria s'avisarà als alumnes per a que 
passin per l’escola a recollir-ho.

Acreditació UNED

 L’acreditació de la UNED es fa de manera automàtica i on line, i la mateixa 
UNED transmet la informació a l’Oficina d’Accés a la Universitat (no s’ha de 
fer cap tràmit)



4. Inscripció PAU

• DATES Del 15 maig al 15 de juny

•

PROCÉS

https://accesuniversitat.gencat.cat

• Donar-se d’alta al portal.
• Afegir PDF documents acreditatiu reducció taxes (carnet família 

nombrosa, monoparental, discapacitat,..)
• Fer inscripció de les matèries escollides.
• Fer el pagament de les taxes.
• Imprimir comprovant.
• Enviar comprovant (PDF) i fotocòpia DNI al tutor/a per mail.

IMPORTANT

 Des de l’escola es farà l’assessorament tutorial i recolzament per a que es 
faci correctament.

 Les notes obtingudes a les PAU comptaran per l’admissió en cas que 
s’hagi superat l’IB al maig 2020

*Es farà arribar document annex PDF: “Indicacions Inscripció PAU”

https://accesuniversitat.gencat.cat/


5. PAU

• DATES 7, 8, 9 i 10 de Juliol

•

REUNIÓ / XERRADA INFORMATIVA

Divendres, 3 de Juliol
(abans d’aquest dia no es coneixerà el Tribunal i lloc d’examen)

• Explicació aspectes importants pels dies dels exàmens
• Notificació Tribunal i lloc examen
• Comprovació final de dades i llistes
• Recordatori procés assignació places universitàries

IMPRESCINDIBLE ASSISTÈNCIA!

*Es farà arribar document annex PDF: “Ús de calculadores a les PAU”

“Indicacions pels exàmens PAU”



6. Preinscripció Universitat

DATES  23 Juny a 29 Juliol
•

https://accesuniversitat.gencat.cat

A TENIR PRESENT:

 S’ha de fer preinscripció dels estudis universitaris per ordre de prioritat.
 Es poden escollir fins a 8 universitats.
 S’ha d’escollir l’ordre en funció de la combinació d’interès per uns estudis i la nota de 

tall que tenia.
 Les notes de tall del curs passat serveixen com a referència, no són definitives; les 

notes de tall d’aquest curs sortiran un cop s’hagin assignat les places als alumnes. 
Normalment aquestes notes de tall indiquen les tendències de les demandes.

 En tot cas, tot alumne entrarà en l’opció demanada si la seva nota d’admissió està 
per sobre de la nota de tall (independentment de la posició en què estigui escollida)

LINKS D’INTERÈS:

• Ponderacions matèries específiques 2020
• Notes tall 1a assignació 2019
• Notes tall 2a assignació 2019 

https://accesuniversitat.gencat.cat/
http://www.escolaisc.es/wp-content/uploads/2017/01/Ponderacions-2020.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Notes_tall_1a_assignacio_11-07-19_JUNY_2019.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Notes_tall_2a_assignacio_23-07-19_JUNY_2019.pdf


7. Universitat: accés i matriculació
• ASSIGNACIÓ PLACES UNIVERSITÀRIES:

-Primera assignació de places (6 d’Agost) 
-Segona assignació de places (18 de Setembre) 
-Primera reassignació de places (29 de Setembre) 

• MATRICULACIÓ UNIVERSITAT

– Alumne assignat en 1a preferència (1a assignació):
Matriculació del 7 al 10 de setembre

– Alumne assignat en 2a a 8a preferència (1a assignació). Opcions:
Acceptar aquesta assignació (del 6 al 10 d’Agost) --> Matriculació 10 de Setembre 

Esperar a la segona assignació (18 de Setembre).-->En cap cas es perd aquesta  
plaça que ja es té; només es pot millorar.

– Alumne amb segona assignació  (segona assignació)
Matriculació 21 a 23  de Setembre

(TOTS  els alumnes s’han de matricular en aquestes dates)

– Alumne amb reassignació (reassignació)
Matriculació: 30 de Setembre  i 1 d’Octubre

*Es farà arribar document annex PDF: “Inscripció universitària Dates i Tràmits”



7. Universitat: accés i matriculació
(exemples casos)



7. Universitat: accés i matriculació
(exemples casos)



7. Universitat: accés i matriculació
(exemples casos)



7. Universitat: accés i matriculació
(aspectes importants)



8. Preinscripció CFGS 

• DATES  10 a 17 de Juny
•

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

A TENIR PRESENT:

• Preinscripció telemàtica
• Un cop passat el temps de preinscripció hi ha procés d’assignació de 

places i matriculació posterior, del 1 al 7 de setembre (al centre assignat).

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/



