
 

CALENDARI DE PAU 2017 PER TITULATS TÈCNICS SUPERIORS (CFGS) 
 
Ens posem en contacte amb vosaltres amb la finalitat d’informar-vos, abans de l’inici del període de 
matrícula, del calendari de la PAU 2017 per als alumnes de cicles formatius de grau superior. 

En resposta a les peticions, tant per part dels alumnes com per part dels centres, de donar més 
dies per tramitar la matrícula, aquest any s’ha ampliat el termini respecte d’anys anteriors; serà del 
17 de maig a l’1 de juny. Aquesta ampliació implica modificar els terminis de validació dels 
alumnes del vostre centre que es matriculin a la PAU. 

 

Calendari de PAU 2017 per titulats tècnics superiors (CFGS) 

 

Del 17 de maig a l’1 de juny 

Matrícula convocatòria juny 2017. La matrícula es realitzarà al portal Accesnet 
(https://accesnet.gencat.cat). 

 

26 de maig 

L’Oficina d’Accés a la Universitat enviarà als centres el primer llistat dels alumnes que hagin fet la 
matrícula fins al 25 de maig. Caldrà retornar aquest primer llistat degudament emplenat i signat, 
com a últim dia el 30 de maig, a l’adreça coordinaciopau.sur@gencat.cat. 

 

2 de juny 

L’Oficina d'Accés a la Universitat enviarà als centres un segon llistat dels alumnes que hagin fet la 
matrícula fins l’1 de juny. Caldrà retornar aquest segon llistat degudament emplenat i signat, com 
a últim dia el 6 de juny a l’adreça coordinaciopau.sur@gencat.cat. 

 

9 de juny 

Tramesa per correu electrònic als centres de CFGS des de l’Oficina d'Accés a la Universitat, amb la 
relació de l’alumnat matriculat, tribunal i lloc d’examen. 

L’alumne haurà de consultar el lloc d’examen al portal Accesnet (https://accesnet.gencat.cat). 

 

13, 14 i 15 de juny 

PAU juny 2017. 

 

Del 18 al 24 de juliol  

Matrícula convocatòria de setembre 2017. La matrícula es realitzarà al portal Accesnet 
(https://accesnet.gencat.cat). 

 

5, 6 i 7 de setembre  

PAU setembre 2017. 

Així mateix, us adjuntem el model del certificat que us farem arribar i que ens haureu de retornar 
degudament signat, a fi de validar els alumnes que podran accedir a la fase específica de la PAU. 

Tota la informació general la trobareu l’enllaç següent: http://universitats.gencat.cat/ 
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