Model carta personal alumne/alumna

1r cognom_2n cognom, Nom_alumne/alumna
Nom centre
Adreça_centre
Codi postal_Població_centre
Codi accesnet: núm_codi_accesnet_provisional

Benvolgut alumne, Benvolguda alumna,
Et fem arribar un codi accesnet provisional (format per: 5 lletres en minúscula + 2 números + 1 símbol),
que et permetrà identificar-te com a usuari del portal https://accesnet.gencat.cat.
La primera vegada que hi accedeixis estaràs obligat a modificar aquest codi accesnet, canviant-lo pel que
vulguis, per tal de protegir les teves dades personals i acadèmiques que es troben en el portal.
En aquest portal podràs trobar tota la informació referent a l’accés a la universitat:
•
•
•
•

Proves d’accés a la universitat (estudiants de batxillerat/estudiants de CFGS)
Proves d’accés per a més grans de 25 anys
Proves d’accés per a més grans de 45 anys
Preinscripció universitària

TERMINIS DE PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
•
•
•

•
•

Del 19 de febrer al 3 de març: Prematrícula de l’alumnat que l’any 2014 fa el 2n de batxillerat
Del 22 de maig al 2 de juny: Matrícula de l’alumnat que l'any 2014 fa el 2n de batxillerat.
2 de juny: Últim dia per formalitzar el pagament de la matrícula a la Caixa. Aquest full de
pagament segellat per la Caixa i el teu DNI serà la documentació que hauràs de presentar els
dies de les proves. RECORDA: Tan sols podràs efectuar el pagament si tens el batxillerat
aprovat. No es retornarà l’import per matrícula incorrecta (alumnes suspesos de batxillerat, taxa
de pagament incorrecta...)
3 de juny: Inici Preinscripció universitària
Del 21 al 23 de juliol: Matrícula de la convocatòria de setembre PAU 2014.

Per a qualsevol problema en el funcionament del codi accesnet en el portal, consulta amb el teu centre de
batxillerat, i
per a
qualsevol
dubte, pots
adreçar-te
a la
nostra pàgina
web
http://gencat.cat/universitats/pau.
Cordialment,

Jesús M. Prujà i Noè
Cap de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
Barcelona, xx de xxxxx de 2014
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Tel. 93 552 69 80
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