
1.- NOTES IB2.
(6 Juliol)

2.- PAU.
(7, 8, 9, 10 Juliol)

3.- ACCÉS UNIVERSITAT
(Del 23/06/20 al 29/07/20)

INFORMACIONS





NOTES IB2
Dilluns, 6 de Juliol 2020

Lliurament presencial de notes i codi PIN d’accés a la web de l’IB:
 9.30 h – IB2C
 10 h  – IB2B
 10.30 h – IB2A

https://candidates.ibo.org

https://candidates.ibo.org/


En cas que algun alumne no estigui d’acord amb alguna nota, té opció a demanar 

revisió. S’ha de tenir present que:

 S’ha de demanar via correu electrònic a coordinació (Arantxa), com a molt tard 

el 20 de juliol.

 La resolució de l’IB triga entre 7 i 21 dies.

 La nota pot pujar, quedar-se igual o baixar.

 El cost de cada revisió és de 88 €/assignatura (IB), que es cobra SI la nota no 

canvia. Aquest import es cobrarà posteriorment mitjançant un rebut pel banc.

 En funció del que trigui la revisió, pot no actualitzar-se el canvi a la 

transformació UNED a temps per a la nota d’admissió de juny-juliol

NOTES IB2
PROCÉS DE REVISIÓ



Opcions:

1. Repetició d’algunes assignatures Convocatòria NOVEMBRE 2020

2. Repetició algunes/totes assignatures Convocatòria MAIG 2020

S’HA DE CONFIRMAR PER ESCRIT A COORDINACIÓ L’OPCIÓ ESCOLLIDA, COM 
A MOLT TARD EL 20 de JULIOL, INDICANT

Presentació a convocatòria Novembre o Maig

Matèries a examinar-se

Si es vol guardar alguna Avaluació Interna o no (en cas que es repeteixi al Maig)

(en tots dos casos es requereix matriculació al centre i a la convocatòria 

d’exàmens, amb la corresponent taxa proporcional)

NOTES IB2
REPETICIONS



Per a dubtes, anàlisi de situació, repeticions, etc.:

• MAIL: TUTOR  I COORDINACIÓ

• ESCOLA:  DILLUNS 6 de Juny, de 10 a 14 h (Coordinació)

NOTES IB2
ATENCIÓ A ALUMNES



Presenteu-vos al lloc d’examen 1 hora abans 
de l’inici de la prova

CALCULEU  BÉ  EL TEMPS DE TRAJECTE

i SORTIU D’HORA, 

QUE HI HAURÀ MOLT DE MOVIMENT !!!!

PAU
7, 8, 9 i 10 de Juliol



BATXILLERAT INTERNACIONAL (IB2)
Tribunal 4 01 051

FACULTAT DE BELLES ARTS
(EDIFICI FLORENSA)

CARRER ADOLF FLORENÇA, 2-8
BARCELONA

Persones de referència:
Arantxa / Carina 

PAU
7, 8, 9 i 10 de Juliol

ATENCIÓ

Verificar aquestes dades, entrant en 
la plataforma

(https://accesuniversitat.gencat.cat/)

https://accesuniversitat.gencat.cat/


PAU
7, 8, 9 i 10 de Juliol

IB2



Documentació: (a portar SEMPRE)

Full de matrícula PAU conforme s’ha pagat
DNI (en vigor a data 10/07/20)   també es pot passaport

(Tot i que heu de portar originals, convé que en feu una 

FOTO amb el mòbil)

Etiquetes identificatives

•Es lliuren el primer dia del nostre examen, quan es 
passa llista. 

•S’han de posar 2 etiquetes a cada quadernet 
d’examen.  (Una a la 1ª plana i una altra a la última)

PAU
7, 8, 9 i 10 de Juliol



PAU
Horari



MATERIAL

Regla, escaire, llapis, goma, típpex, calculadora
CALCULADORA: “NO PERMESES LES QUE PERMETIN EMMAGATZEMAR TEXT O 
TRANSMETRE INFORMACIÓ” 

En cada MATÈRIA,

Es lliura a l’alumne un enunciat i un quadern d’examen.
Es pot demanar la versió en castellà.
El quadern d’examen, amb les 2 etiquetes, és el que es retorna al final.
S’ha de retornar sempre: “el no lliurament del quadern comporta 
l’anul·lació del conjunt de les proves”. 

PAU
Indicacions exàmens

Consulta el 

document

“INSTRUCCIONS 

PAU ALUMNES”



CALCULADORES i MÒBILS

Per al bon funcionament de les proves, queda totalment prohibit l’ús de
qualsevol tipus de dispositiu electrònic (excepte les calculadores explícitament
autoritzades; és a dir, les calculadores científiques, però NO les que portin
informació emmagatzemada o puguin transmetre-la).

Els presidents dels tribunals expulsaran de l’examen els alumnes que facin
servir qualsevol tipus de dispositiu electrònic en el decurs de les proves, la qual
cosa comportarà l’anul·lació del conjunt de la prova d’accés a la universitat.

És obligatori, per tant, desconnectar els dispositius electrònics i desar-los a les
motxilles/bosses abans d’entrar a l’aula.

PAU
Indicacions exàmens

Consulta el 

document

“INSTRUCCIONS 

PAU ALUMNES”



PAU
Mesures seguretat Covid-19

MASCARETA DISTÀNCIA RENTAR  
(obligatori)               SEGURETAT MANS



27 de JULIOL: Consulta i impressió notes via internet
https://accesuniversitat.gencat.cat

imprescindible per matricular-se a la Universitat

27, 28 i 29 de JULIOL: Reclamació i doble correcció, si és el cas
De forma particular via internet

https://accesuniversitat.gencat.cat
no ho gestiona l’escola

PAU
Publicació de notes

https://accesuniversitat.gencat.cat/


Web: “PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2020”
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/

- Procés preinscripció.
- Procés d’assignació places.
- Inscripció universitària.
- Terminis i tràmits, de tots els processos.
- Taules de ponderacions matèries específiques.
- Normes de permanència de cada universitat (“fase selectiva”).
- Normativa.
- Dates proves d’aptitud per estudis de Grau (públics).
- Adreces i telèfons de les oficines corresponents.

ACCÉS UNIVERSITAT

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/


Preinscripció
https://accesuniversitat.gencat.cat/

Del 23/06/20 al 29/07/20
Es pot canviar la preinscripció tantes vegades com es vulgui; sempre s’ha 

d’imprimir el document que justifica que és la última versió de preinscripció. 
Hi ha temps per fer-la/modificar-la fins el 29 de Juliol, 2 dies després de 

conèixer la nota.

Assignació places
06/08/20

https://accesuniversitat.gencat.cat/

ACCÉS UNIVERSITAT
Preinscripció i assignació

https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/


Tota la informació dels processos la teniu a informació que us vam passar i a la web de 
l’escola

A l’hora de fer la preinscripció:

Es poden posar tantes preferències com es vulguin i es pot modificar 
(afegir, moure, treure) les que vulguem fins el dia 29/07/20.
En acabar-la posa “Pendent de validar”: no n’heu de fer cas, és només per 
alumnes que no han cursat 2n de batxillerat aquest curs 19-20.
No surten les matèries que fem a les PAU o surten amb “5” o en color 
vermell: no n’he de fer cas, en acabar les PAU ells traspassen les dades 

d’aquestes notes i s’actualitza.

ACCÉS UNIVERSITAT
Preinscripció i assignació



Tota la informació dels processos la teniu a informació que us vam passar i a la web de 
l’escola.

Sobre l’Assignació de places:

Tot i posar preferències predomina la nota. Es a dir, si un alumne no entra en la
seva 1a opció si en la seva 2a opció té més nota que un alumne que la té en 1a
opció, se li assigna la plaça a l’alumne de 2a opció.

Exemple:
“Una persona ha posat en 1a preferència Biologia i té una nota de tall de 5,5. Una
altra demana la mateixa titulació en 3a preferència i té un 6. Entrarà, doncs, primer

aquesta última, tot i haver demanat Biologia en 3a preferència”

ACCÉS UNIVERSITAT
Preinscripció i assignació



Molta sort a tots !!!!


