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AGUILERA ARAJOL, AGNÈS

INST.JOAN BRUDIEU

C. IGLESIAS NAVARRI, 27

25700 Seu d'Urgell, La

Codi accesnet provisional: sdvvo49$

 
Benvolguda alumna, Benvolgut alumne,

 
Us comuniquem, mitjançant aquest escrit, que el vostre codi accesnet provisional és el que figura a la capçalera

(format per: 5 lletres en minúscula + 2 números + 1 símbol). Aquest codi us permetrà identificar-vos com a usuari del

portal https://accesnet.gencat.cat per fer els tràmits de matrícula de les proves d'accés a la universitat i posteriorment

els tràmits de preinscripció a la universitat.

 
La primera vegada que hi accediu estareu obligats a modificar aquest codi accesnet, canviant-lo pel que volgueu,

per tal de protegir les vostres dades personals i acadèmiques que es troben en el portal.

 
 

En aquest portal podreu trobar tota la informació referent a l'accés a la universitat:

Proves d'accés a la universitat (estudiants de batxillerat/estudiants de CFGS)

Preinscripció universitària

 
TERMINIS DE PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Del 17 al 29 de febrer: Prematrícula de l'alumnat que l'any 2016 fa el 2n de batxillerat

Del 20 de maig al 2 de juny: Matrícula de l'alumnat que l'any 2016 fa el 2n de batxillerat

2 de juny: Últim dia per formalitzar el pagament de la matrícula. No es retornarà l'import per

matrícula incorrecta (alumnes suspesos de batxillerat, taxa de pagament incorrecta, ...). Tan sols

es pot efectuar el pagament si es té el batxillerat aprovat. Aquest full de matrícula amb el

comprovant de pagament de l'entitat bancària  i el DNI serà la documentació que s'haurà de

presentar els dies de les proves.

6 de juny: Inici de la Preinscripció universitària.

Del 19 al 20 de juliol: Matrícula de la convocatòria de setembre PAU 2016

 
Tots els tràmits s'han de fer en els terminis establerts. No s'admetran matrícules fora dels terminis.

Per a qualsevol problema en el funcionament del codi accesnet en el portal, consulteu amb el vostre centre de

batxillerat i per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a la nostra pàgina web http://gencat.cat/universitats/pau.

 
Cordialment,

Jesús M Prujà i Noè

Cap de l'Oficina d'Accés a la Universitat

Barcelona, 15 de febrer de 2016

Nom i cognoms alumnat

codi ????


