
 

 
INSCRIPCIÓ PER PARTICIPAR EN ELS TRIBUNALS DE LA PAU  

Convocatòria  2019 
 

El període per sol·licitar la participació del professorat en els tribunals de la PAU de la 
convocatòria 2019 és del 22 de gener fins el 13 de febrer de 2019 (ambdós inclosos). 
 
Les proves són el 12 (dc), 13 (dj) i 14 (dv) de juny i el 3 (dm), 4 (dc) i 5 (dj) de 
setembre de 2019.  
 
Procés/terminis: 
 
Inscripció: Del 22 de gener fins el 13 de febrer de 2019 mitjançant el portal del 
professorat https://accesnet.gencat.cat/professorat 
 
Qui pot participar: 
 
 Professorat universitari que compleixi els requisits següents:  
 

 Formar part del personal docent de les universitats públiques catalanes.  
 Complir la correspondència entre àrea de coneixement i/o titulació universitària 

amb les matèries de les PAU. Més informació  
 Estar en servei actiu a la universitat durant el procés d’inscripció, consulta i 

resolució de la sol·licitud i tenir contracte vigent amb la universitat corresponent 
els dies de les proves. 

 No haver complert 70 anys abans del 30 de setembre de l’any 2019. 
 

 Professorat d’ensenyament secundari que compleixi els requisits següents: 
 

 Formar part del professorat funcionari (en queda exclòs el professorat interí i en 
pràctiques).  

 Impartir docència en batxillerat de la matèria sol·licitada o les matèries 
sol·licitades per corregir. Més informació 

 Estar en servei actiu durant el procés d’inscripció, consulta de la resolució de la 
sol·licitud i els dies de les proves. 

 No formar mai part del tribunal on s’examinin els alumnes del seu mateix 
centre. 

 La direcció del seu institut certificarà que la persona interessada imparteix 
docència en batxillerat de la matèria sol·licitada o les matèries sol·licitades per 
corregir, que està en servei actiu i que la seva participació en les PAU serà 
compatible amb les activitats lectives del centre. 

 
Funcions: 
 

 Assistir a la constitució del tribunal.  
 Estar a disposició del tribunal els tres dies de les proves, a partir de les 8.00 h 

fins a la finalització d’aquestes, i complir amb la normativa que es lliurarà 
juntament amb tota la documentació.  

 Complir les tasques de vigilància i correcció que encomani la presidència del 
tribunal.  

 Dur a terme una correcció acurada seguint les instruccions específiques de les 
pautes de correcció que es distribueixen després que la prova hagi estat 
realitzada.  

 Complir els terminis de lliurament d’exàmens corregits. 
 

https://accesnet.gencat.cat/professorat
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/06_treballar_i_estudiar/Participacio_PAU/documents/correspondencia_arees.pdf
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/06_treballar_i_estudiar/Participacio_PAU/documents/Validacio-materies-professorat-secundaria.pdf


 

 
Més informació (requisits, calendari, horari, retribucions...) referent a la participació en 

els tribunals de la PAU. 
 

Com es pot tramitar la sol·licitud: 
 
Registrar-se per primera vegada: 
 

1. Introduir l’identificador d’usuari (DNI amb lletra ―NIF―, NIE o passaport).  
2. Registrar-se en el portal i introduir una contrasenya personal (creada pel 

mateix usuari). 
3. Un cop registrat, anar a la pestanya tràmits i emplenar la sol·licitud de 

participació (matèries, ubicacions, convocatòria). 
4. Imprimir el comprovant de finalització del tràmit. 

 
Registrat l’any passat: 

 
Si ja es va formalitzar la sol·licitud l’any passat, es poden recuperar les dades 
personals amb el DNI com a identificador d’usuari i la contrasenya creada en aquella 
convocatòria. Si no es recorda la contrasenya, es pot recuperar clicant l’opció «has 
oblidat la teva contrasenya?». 
 
En qualsevol dels dos casos es poden editar les dades de l’usuari i de la sol·licitud fins 
el dia 13 de febrer. Un cop tancada la inscripció no es podrà fer cap modificació. 
 
Seguiment de la sol·licitud: 
 
Totes les consultes sobre la sol·licitud presentada es faran a través del portal del 
professorat (introduint l’identificador d’usuari i la contrasenya personal):  
 

Del 22 de gener al 13 de febrer Inscripció de participació de les PAU 

Del 26 de març al 2 d’abril Estat de la sol·licitud i període de 
reclamacions 

Del 14 al 22 de maig Confirmació/renúncia o en llista 
d’espera 

El 6 de juny Impressió de la credencial (tribunals a 
corregir) 

 
En el cas de confirmar la participació, seguir les properes consultes a través del portal 
de professorat. 
 
Més informació: 
En cas que tingueu algun dubte, incidència sobre la sol·licitud, o algun comentari o 
suggeriment al respecte podeu adreçar-vos a:  

Oficina d’Accés a la Universitat 
Via Laietana, 2 
08003 Barcelona 
93 552 69 80 
coordinaciopau.sur@gencat.cat 
 
 
Gràcies per la vostra col·laboració. 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/treballar_i_estudiar_el_sistema_dunis/personal_docent_i_investigador/participacio_del_professorat_en_els_tribunals_pau/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/treballar_i_estudiar_el_sistema_dunis/personal_docent_i_investigador/participacio_del_professorat_en_els_tribunals_pau/

