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A. Instruccions relatives al calendari
d’actuacions i al procés de reclamacions i
segones correccions de la prova d’accés als
estudis universitaris del curs 2019/2020.
1. ESTRUCTURA DE LA PAU
La Prova d’Accés a la Universitat (PAU) té dos fases:
A: Fase Obligatòria (consta de 5 exàmens)






Castellà: Llengua i Literatura II
Valencià: Llengua i Literatura II
Idioma estranger cursat com a primera llengua estrangera
Història d’Espanya
L’assignatura troncal general de modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques
Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II) ha de ser la cursada
com a troncal general.

L’estudiantat s’ha de presentar obligatòriament de l’assignatura troncal general amb
vinculació a modalitat que ha cursat com a troncal general, i també obligatòriament de
l’idioma estranger que ha cursat com a primer idioma estranger.

B: Fase voluntària
L’estudiantat s’examina en esta fase d’assignatures troncals d’opció de qualsevol modalitat
de Batxillerat o de les 3 troncals generals amb vinculació a modalitat diferents de la que
s’examina en la Fase Obligatòria o dels 3 idiomes estrangers diferents del que s’examina
en la Fase Obligatòria. Pot examinarse, en aquesta Fase, de les assignatures que vulga,
les haja cursades o no, fins un màxim de 4.
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2. CARACTERÍSTIQUES DE LA PAU
1. Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dos opcions, de les quals
l’estudiant n’escollirà una i la contestarà de manera completa
2. Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens.
3. Els exàmens es puntuaran de 0 a 10, amb dos xifres decimals.
4. No hi haurà una PAU residual per als estudiants de normatives anteriors. Tots els
estudiants faran les PAU amb l’estructura actual i els exàmens seran el mateixos
per a tots.
5. L’examen d’una determinada assignatura de modalitat o de l’idioma estranger serà
el mateix en la fase obligatòria i en la voluntària.
6. Les 17 assignatures de modalitat de batxillerat de la PAU i el 4 idiomes estrangers
en la fase voluntària, són:
ARTS ESCÈNIQUES
BIOLOGIA
CULTURA AUDIOVISUAL II
DIBUIX TÈCNIC II
DISSENY
ECONOMIA DE L'EMPRESA
FÍSICA
FONAMENTS DE L'ART

ALEMANY
ANGLÉS

GEOGRAFIA
GEOLOGIA
GREC II
HISTÒRIA DE L'ART
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
LATÍ II
MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CC SOCIALS II
MATEMÀTIQUES II
QUÍMICA
FRANCÉS
ITALIÀ
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3. QUALIFICACIÓ DE LA PAU I ADMISSIÓ A LA
UNIVERSITAT
A: Nota d’accés a la universitat (NAU)
1. La qualificació de la fase obligatòria és la mitjana de la dels 5 exàmens d’esta fase.
2. Esta qualificació de la fase obligatòria haurà de ser major o igual que 4.
3. La nota d’accés a la universitat resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació
mitjana del batxillerat i la qualificació de la fase obligatòtia de la prova d’accés a la
universitat. La qualificació mitjana de batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la
qualificació de la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat tindrà una
ponderació del 40%.
4. La qualificació de la nota d’accés a la universitat (NAU) estarà expressada de 0 a 10
amb 3 xifres decimals.
5. La qualificació de la NAU ha de ser major o igual a 5 punts.
6. Esta Nota d’Accés a la Universitat té validesa indefinida.
B: Nota d’admissió a les titulacions universitàries
1. Per a l’accés a les diferents titulacions universitàries es considerarà la nota d’accés a la
universitat (NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions
de les assignatures de la fase voluntària i la qualificació de l’assignatura troncal
general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat i la qualificació
de l’idioma estranger de la Fase Obligatòria.
2. Només es consideraran les qualificacions per a ponderar que siguen iguals o superiors
a 5 punts i sempre que s’hagen obtingut en la mateixa o la posterior convocatòria en
què s’ha aprovat l’accés a la universitat, i tenint en compte que les notes dels
exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a l’admissió a la universitat
en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase.
3. Per exemple, les qualificacions de les assignatures de la Fase Voluntària de la PAU de
juliol de 2019 i de septembre de 2019 només podran utilitzar-se en la preinscripció de
2019 (per a l’accés al curs 2019/2020) i en la preinscripció de 2020 (per a l’accés al
curs 2020/2021). Les qualificacions de la Fase Voluntària realitzada en 2018 podran
utilitzar-se en la preinscripció de 2019, però no en la de 2020. Les qualificacions de la
Fase Voluntària realitzada en 2017 o cursos anteriors ja no tenen cap validesa.
4. Les ponderacions de les assignatures de la fase voluntària o de l’assignatura troncal
general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat o de l’idioma
estranger de la fase obligatòria, resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació
de 0, 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent, d’acord amb el document
de ponderacions aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i
Preinscripció Universitària (este document pot consultar-se a la pàgina web de les
universitats públiques valencianes i a la pàgina web de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport).
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/
Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d
La fórmula del càlcul de la qualificació d’admissió a una determinada titulació és la següent:
Nota d’accés a la titulació = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2
QFO és la qualificació de la fase obligatòria de la PAU.
QMB és la qualificació mitjana de batxillerat.
a i b són els coeficients de ponderació (0,1 o 0,2).
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M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos matèries de la
fase voluntària o la matèria troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat
de batxillerat o de l’idioma estranger de la fase obligatòria, que donen una qualificació final
superior després de la ponderació.

4. NOTA D'ADMISSIÓ A LA UNIVERISTAT DELS
ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS
La nota d’admissió a una determinada titulació per als estudiants de cicles formatius es
calcularà amb la fórmula següent:
Nota d’admissió a la titulació = NMC + resultat de la Fase Voluntària
NMC és la nota mitjana del cicle formatiu, expressada amb tres xifres decimals.
Les ponderacions de la Fase Voluntària són les mateixes que s’aplicaran als estudiants de
batxillerat que hagen fet la PAU. L’estudiantat por presentar-se, en la fase voluntària, a
qualsevol de les 17 assignatures de modalitat de batxillerat o al 4 idiomes estrangers.

5. MILLORA DE QUALIFICACIÓ DE LES PAU
Els estudiants que vulguen augmentar la seua qualificació de les PAU podran presentarse a la Fase Obligatòria, a la Fase Voluntària o a les dos fases. Sempre conservaran la
qualificació més alta obtinguda en la convocatòria en què s’hagen presentat, tot i
considerant que les qualificacions de la Fase Voluntària sols són vàlides per a l’accés a la
universitat en el curs posterior al del curs en què s’han fet els exàmens. La millora de la
qualificació obtinguda en la fase obligatòria haurà de realitzar-se en bloc, examinant-se de
totes les assignatures.
Els estudiants poden presentar-se en successives convocatòries a les mateixes o a
diferents assignatures de la fase voluntària per a millorar la nota d’admissió.
Als estudiants amb la PAU ja aprovada anteriorment a la normativa actual se’ls
considerarà la seua nota d’accés a la universitat anterior equivalent a l’actual Nota d’Accés a
la Universitat (NAU). Estos estudiants podran presentar-se a la Fase Voluntària.
Tots els estudiants que vulguen millorar la seua nota de les PAU podran fer-ho
presentant-se a la Fase Obligatòria, a la voluntària o a les dos, en qualsevol convocatòria.
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6. MATRICULACIÓ EN LES PROVES
1. Les PAU de 2020 tindran dos convocatòries, una d’ordinària els dies 7,8 i 9 de juliol de
2020 i una d’extraordinària els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2020. En cada una de les
convocatòries la prova d’accés serà única.
2. Els exercicis que formen la prova d’accés han de basar-se en les matèries comunes i de
modalitat que ordena el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Govern Valencià, pel qual
s’estableix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV, de 10 de juny de
2015).
3. Els Centres d’Ensenyament Secundari han de fer la inscripció per a la prova d’accés a la
universitat que els corresponga, prèvia sol·licitud dels estudiants.
També els estudiants de cicles formatius que vulguen realitzar la fase específica han de
formalitzar la matrícula en el centre on van cursar els estudis, d’acord amb el que consta en
l’apartat 6.
4. Els alumnes, tant de cicles formatius com de Batxillerat, que vulguen presentar-se a la
prova d’accés a la Universitat han de sol·licitar-ho per correu electrònic
46022622.secret@gva.es entre el 15 i el 26 de juny de 2020.
Els alumnes de Batxillerat, hauran d’indicar a la sol·licitud:
 dades personals actualitzades, especialment el correu electrònic
 les matèries objecte d’examen de la fase obligatòria i de la fase voluntària,
 la Llengua Estrangera triada,
 les possibles exempcions que hagen sigut concedides.
Els alumnes de cicles formatius en la fase Voluntària de les PAU, hauran d’indicar:
 dades personals actualitzades, especialment el correu electrònic
 les matèries objecte d’examen de la fase voluntària de la prova.
5. No s’haurà de fer arribar a la universitat l’historial acadèmic de batxillerat ni del Cicle
Formatiu dels estudiants que es presenten a les PAU. Sols en cas que l’alumne no haja cursat
els estudis de batxillerat o cicles formatius el mateix any que es presenta a la PAU, haurà de
presentar un certificat mb nota mitjana i tres decimals en el procés de preinscripció a la
Universitat (amb posterioritat a les PAU)
6. Aquells estudiants que pretenguen millorar la qualificació de la Prova d’Accés a la
Universitat obtinguda amb anterioritat han de matricular-se en el centre docent on van
cursar el batxillerat o en la universitat on han realitzat la prova d’accés, d’acord amb el que
establix el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre i seguint les instruccions de la
universitat a la qual està adscrit el centre.
7. Els estudiants que tinguen aprovat el batxillerat o estudis equivalents d’acord amb
normatives anteriors, i vulguen presentar-se a la Prova d’Accés a la Universitat, podran fer-ho
d’acord amb l’estructura de Prova d’Accés actual.
8. Segons la legislació vigent es consignaran tres decimals en obtenir la nota mitjana de
batxillerat. Per tal que tots els centres actuen amb un criteri homogeni, la determinació
d’eixe decimal es farà en arredonir la xifra com és habitual en aquestos casos: Quan les
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mil·lèsimes de la qualificació siguen superiors o iguals a 5 s’arredoniran per excés; i quan les
mil·lèsimes de la qualificació siguen inferiors a 5 s’arredoniran per defecte.
9. L’estudiant que no assistisca a algun exercici de la fase obligatòria serà qualificat amb 0
punts, i es farà la mitjana d’esta nota amb la resta a l’efecte del càlcul de la nota definitiva.
10. El lliurament als centres de les actes de qualificacions es farà els dies: convocatòria
ordinària: 17 de juliol de 2020
convocatòria extraordinària: 16 de setembre de 2020
Els estudiants podran imprimir-se la seua targeta de qualificacions de les PAU des del Portal
de l’alumne: https://appweb.edu.gva.es/paseu a partir del dia següent, amb la clau que
se’ls proporcionarà el primer dia de les PAU.
11. Les condicions per atorgar Matrícula d’Honor, tal com consta en el DOCV que regula
l'avaluació de batxillerat, són les següents: podran tindre matrícula d’honor aquells
estudiants amb una nota de segon de batxillerat major o igual a 9. Es podrà donar una
matrícula d’honor per cada 20 estudiants o fracció. En cas d'empat es podrà concedir
matrícula d’honor a tots els estudiants que estiguen empatats en situació de matrícula
d’honor. L’alumnat amb matrícula d’honor està exempt de pagar taxes d’inscripció en les
proves d’accés a la Universitat.
12. L’horari de les proves queda recollit en el punt 9
13. En l’apartat 12, s’adjunten els impresos de matrícula dels estudiants en la Prova d’Accés a
la Universitat. En aquestos fulls s’han de consignar totes les dades per tal que la matrícula
siga efectiva.
14. Amb la finalitat de millorar el procediment de tramitació de l'exempció de la prova de
Valencià en les PAU convé realitzar alguns aclariments referits a l'Ordre 43/2012, de 5 de
juliol, els quals se sustenten sobre la base de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i
ensenyament del valencià. En aquesta llei s'estableix l'obligatorietat del valencià en tots els
nivells educatius i es preveu la situació d'excepcionalitat que suposa l'exempció (Article 18).
En aquest sentit, l'article 24 de l'esmentada Llei especifica que l'acreditació de la residència
temporal en el nostre territori és l'únic cas que pot motivar aquesta excepcionalitat. En cap
cas es contemplen situacions de residència temporal en altres territoris.
PROCEDIMENT
1. Correspon al centre d’ensenyament secundari, quan es procedisca a la matriculació dels
estudiants en la prova d’accés a la universitat, certificar i per tant fer constar en ITACA la
condició d'exempció de Valencià en les PAU.
2. L'alumnat pot estar exempt de la prova de Valencià en les PAU pel fet d'haver obtingut
l'exempció de l'avaluació de la matèria de Valencià, amb la resolució positiva del/de la
director/a general d’Innovació Educativa i Ordenació en algun dels tres cursos següents: 4t
d'ESO, 1r o 2n de Batxillerat. És preceptiu que hi haja còpia de la resolució en l'expedient de
l'alumne/a i que aparega registrada a ITACA.
3. L'alumnat pot estar exempt de la prova de Valencià en les PAU pel fet d'haver iniciat els
seus estudis en la Comunitat Valenciana en 1r o 2n de Batxillerat, s'haja sol·licitat o no
l'exempció de l'avaluació de la matèria de Valencià.
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7. REVISIONS DE LES QUALIFICACIONS
El procés de revisió de les qualificacions dels exàmens de les proves d’accés a la universitat
serà el següent:
L’estudiantat, o els seus representants legals, podran sol·licitar, per via telemàtica mitjançant
el Portal de l’Alumnat, a la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció del
Sistema Universitari Valencià, la revisió de la qualificació obtinguda en un o més exàmens
dels que composen les proves d’accés a la universitat.
El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de
la data de la publicació de les qualificacions, segons el que quede aprovat en el calendari de
les proves d’accés a la universitat.
Les proves sobre les que s'haja presentat la sol·licitud de revisió de la qualificació seran
corregides per un corrector/a diferent del que va realitzar la primera correcció.
Aquesta revisió constarà de dues parts. Primer es comprovarà que en la primera correcció
totes les qüestions han estat avaluades i no hi ha errors materials en el procés del càlcul de la
qualificació final. Aquesta feina la realitzarà el professorat encarregat de la segona correcció.
En el cas que hi haguera alguna incorrecció en la primera qualificació, es corregirà aquesta.
En la segona part del procés de revisió, es procedirà a fer la segona correcció. En el cas que hi
haguera una diferència menor a dos punts entre les dues qualificacions, la qualificació serà la
mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les dues correccions. En el supòsit que
existisca una diferència de dos o més punts entre les dues qualificacions, s'efectuarà, d'ofici,
una tercera correcció i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.
Tot aquest procediment s'efectuarà en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir
de la data de finalització del termini establert per a presentar la sol·licitud.
Una vegada finalitzat el procés de revisió, la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i
Preinscripció del Sistema Universitari Valencià adoptarà la resolució que establisca les
qualificacions definitives i la notificarà als reclamants. La resolució posarà fi a la via
administrativa i l’estudiantat sols podrà presentar posteriorment un recurs de reposició o un
contenciós administratiu, segons les condicions i els terminis de la Llei de procediment
administratiu.
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8. NORMATIVA
Encara que alguna d’aquestes normatives està derogada, alguns dels seus continguts
continuen aplicantse per a alguns col·lectius d’estudiantat perquè no s’ha publicat normativa
posterior sobre aquests.
1. Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre de 2008, pel qual es regulen les condicions
per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a
les universitats públiques espanyoles (BOE de 24 de novembre de 2008).
2. Correcció d’errors del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les
condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments
d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 28 de març de 2009).
3. Orde EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s’actualitzen els annexos del Reial Decret
1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als
ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats
públiques espanyoles (BOE de 4 de juny de 2009).
4. Correcció d’errors del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les
condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments
d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 21 de juliol de 2009).
5. Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels
procediments d’admissió a les ensenyances universitàries oficials de Grau. (BOE 7/6/2014)
6. Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d’educació
secundària obligatòria i batxillerat (BOE de 30/7/2016).
7. Reial Decret-llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l’ampliació del
calendari d’implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa. (BOE 10/12/2016)
8. Orde PCI/12/2019, de 14 de gener, per la qual es determinen les característiques, el
disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat, les dates
màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions
obtingudes, per al curs 2018-2019. (BOE 15/1/2019)
9. RESOLUCIÓ de 18 febrer de 2019, del president de la Comissió Gestora dels Processos
d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la
qual es fan públics els acords de l’esmentada comissió sobre l’estructura de les noves proves
d’accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d’accés
a la universitat del curs 2018-2019 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de
Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i
Disseny, i de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics. (DOCV 4/3/2019).
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10. RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, por la que se deja sin efecto la Resolución de 3 de
marzo de 2020, de la presidenta de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y
Preinscripción en las universidades públicas del Sistema Universitario Valenciano, por la que
se hacen públicos los acuerdos de la citada comisión sobre la estructura de las nuevas
Pruebas de Acceso a la Universidad y la determinación de las fechas para la realización de las
pruebas de acceso a la universidad del curso 2019-2020, para los alumnos que estén en
posesión del título de Bachiller, o de técnico superior de Formación Profesional, o de técnico
superior de Artes Plásticas y Diseño, o de técnico deportivo superior, o equivalentes a efectos
académicos.
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9. HORARI DE LES PROVES
Horari de les Proves PAU 2020 / Horario de las Pruebas PAU 2020
1. Convocatòries juliol i septembre / Convocatorias julio y septiembre
Dimarts, 7 juliol /julio
Dimarts, 8
septembre/septiembre

Dimecres, 8 juliol/julio
Dimecres, 9
septembre/septiembre

Dijous, 9 juliol /lulio
Dijous, 10 septembre /
septiembre

9:30–11

HES

CAS

11:45-13:15

VAL

ING

MAT
LAT
FAR
MCS

15:30-17:00

ECO
BIO
ARE
FIS
HAR

GEO
QUI
DIS
DTE
GRI
GEL

17:45-19:15

HFI CUA
ALE FRA ITA

Assignatures PAU 2018 / Asignaturas PAU 2018

ASSIGNATURA / ASIGNATURA

CODI
CÓDIGO

ASSIGNATURA / ASIGNATURA

CODI
CÓDIGO

Alemany / Alemán

ALE

Grec II / Griego II

GRI

Artes Escénicas II / Arts Escèniques II

ARE
BIO
CAS

Història de la Filosofia / Historia de la Filosofía
Història d’Espanya / Historia de España

HFI
HAR
HES

CUA

Anglés/ Inglés

ING

FAR
DTE

Italià / Italiano

Dibuix Tècnic II / Dibujo Técnico II

ITA
LAT

Disseny / Diseño

DIS

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials/
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Matemàtiques II / Matemáticas II

Biologia / Biología
Castellà: Llengua i Literatura II / Castellano:
Lengua y Literatura II
Cultura Audiovisual II / Cultura Audiovisual II
Fonaments de l’art II /Fundamentos del arte II

Economia de l’Empresa / Economía de la Empresa

ECO

Física / Física
Geografia / Geografía

FIS
FRA
GEO

Geología / Geologia

GEL

Francés / Francés

Història de l´Art / Historia del Arte

Llatí II / Latín II

Química / Química
Valencià: Llengua i Literatura II / Valenciano:
Lengua y Literatura II

MCS
MAT
QUI
VAL

En cas de solapament d’exàmens en l’horari, el tribunal comunicarà a l’estudiant quin examen
es farà en el moment de l’horari i quan es farà l’altre examen coincident.
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10. INFORMACIÓ EN WEB


TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT:
http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau



PONDERACIONS PER A L'ACCÉS A LA UNVIERSITAT ELS CURSOS 2020/2021:

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f
12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d
NOTAS DE CORTE:
https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/99923-Notas-Universidad-Comunidad-Valenciana.pdf
INFORMACIÓN BECAS:
http://innova.gva.es/es/web/universidad/ayudas-y-becas
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11.TRIBUNAL
En l’any 2020 les proves d’accés a la Universitat es realitzaran a l’IES Henri Matisse de Paterna
(C/ Enric Valor s/n 46980 Paterna)
L’alumnat ha d'arribar mitja hora abans del començament de les proves. L’accés al recinte
educatiu es realitzarà amb les mesures de prevenció encomanades per les autoritats
sanitàries. L’alumnat i professorat ha d’accedir d’un en un, ha de fer servir mascareta,
mantindre la distància de 2 metres, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic en l’accés i és
possible que es prenga la temperatura a tot l’alumnat assistent a les proves.
No és permetrà l’accés al recinte escolar a cap persona amb síntomes de COVID19: febra, tos,
insuficiència respiratòria, diarrea…
Una vegada començat l'examen no es permetrà l'accés de cap alumne a l'aula.
Entre examen i examen no es permetrà a l’alumnat romandre als corredors o zones comunes
del centre educatiu, havent d’eixir a l’exterior del recinte.
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12. PROCESSOS ADMINISTRATIUS ABANS DE LES
PAU

MATRÍCULA EN LAS PAU



ORDINÀRIA: Del 15 al 26 de JUNY (ambdòs inclosos)
EXTRAORDINÀRIA: Del 20 al 24 de JULIOL (ambdòs inclosos)

PROCEDIMENT I TAXES
Has d’enviar per correu electrònic a secretaria@ieshenrimatisse.es els següents documents:
1. Document de Sol·licitud de matrícula en les PAU (s’adjunta a continuació)
2. Resguard del pagament de la taxa d'inscripció a les PAU (en el compte bancari del
centre educatiu, indicant al concepte el teu nom i cognoms i “Matrícula PAU”. Es
recomana fer transferència bancària o ingrés al caixer automàtic de l’entitat).
CAJAMAR ES75 3058 2234 5127 2000 5265
- Inscripció Ordinària: 78,20 €
- Família nombrosa general o Família monoparental categoria general: 39,10€
- Família nombrosa especial, monoparental especial, minusvalidesa de més del
33%, víctimes de terrorisme o violència de gènere: 0€
- Alumnes amb matrícula d'honor o premi extraordinari en 2n de Batxillerat
(segons acord de la Comissió Gestora del dia 28 de febrer de 2007): 0€
3. Fotocòpia del DNI en vigor
4. Fotocòpia i original del carnet de família nombrosa o família monoparental o
certificat de minusvalidesa (quan corresponga)

ÉS CONVENIENT FORMALITZAR LA MATRÍCULA
COM MÉS PROMPTE MILLOR
NO HO DEIXES PER A ÚLTIMA HORA
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ALUMNAT DE BATXILLER
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ
PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2020
COGNOMS I NOM:____________________________________________________
NIF/NIE: ____________________
ADREÇA: __________________________________________________
CP: _____________________ POBLACIÓ: _________________________
TELÈFONS: ____________________, _____________________________
CORREU ELECTRÒNIC (amb lletra clara):________________________________
FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL

FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL

1. MODALIDAT CURSADA EN BATXILLERAT:
CIÈNCIES
2.
1.
2.
3.
4.
5.

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

FASE OBLIGATÒRIA
CASTELLÀ : LLENGUA I LITERATURA II
VALENCIÀ : LLENGUA I LITERATURA II
HISTÒRIA D'ESPANYA
IDIOMA:_______________________(1)
UNA ASSIGNATURA DE MODALITAT:(2)______________________

3. FASE VOLUNTÀRIA
MATÈRIES DE MODALITAT (3)
MATÈRIA 1:
MATÈRIA 2 :
MATÈRIA 3:
MATERIA 4:
4.

EXEMPCIÓ DE L'EXERCICI DE VALENCIÀ: (4) SÍ

NO

Paterna, a…………de……………. de …….

1
2

. L'estudiant pot escollir entre els següents idiomes: alemany, anglès, francès, italià.
. L'estudiant farà constar la matèria de modalitat de segon curs de Batxillerat de la que vol examinar-se, siga o no de la seua modalitat i

l'haja cursat o no.

3

. L'estudiant podrà examinar-se de fins a quatre matèries de modalitat de segon curs de Batxillerat que trie, que no siguen les matèries
de modalitat triades en la fase general.

4

. ORDRE 29/2010, de 20 d'abril de la Conselleria d'Educació, Art.6: Queden exempts de l'exercici de valencià dels alumnes que no
hagin cursat íntegrament els dos cursos del Batxillerat en centres de la Comunitat Valenciana, els alumnes que havent cursat el Batxillerat a la Comunitat
Valenciana hagen estat exempts en la matèria de valencià en 1r o 2n de Batxillerat.
Les dades personals que conté aquest imprés podran ser incloses en un fitxer de la Conselleria d'Educació i cedits a la Universitat de València amb l'única finalitat de
l'organització i gestió de les Proves d'Accés a la Universitat. El sol·licitant podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la LOPD i normativa
de desenvolupament, dirigint-se a la Secretaria de l'IES HENRI MATISSE (Carrer Enric Valor, s/n 46980 Paterna (València).
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ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ
PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2020
COGNOMS I NOM:____________________________________________________
NIF/NIE: ____________________
ADREÇA: __________________________________________________
CP: _____________________ POBLACIÓ: _________________________
TELÈFONS: ____________________, _____________________________
CORREU ELECTRÒNIC (amb lletra clara):________________________________
FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL

FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL

CICLE FORMATIU CURSAT:________________________________________________

FASE VOLUNTÀRIA
MATÈRIES DE MODALITAT (1)
MATÈRIA 1:
MATÈRIA 2 :
MATÈRIA 3:
MATERIA 4:

Paterna, a…………de…………………….... de……..

1. L'estudiant podrà examinar-se de fins a quatre matèries de modalitat de segon curs de Batxillerat que trie.
Les dades personals que conté aquest imprés podran ser incloses en un fitxer de la Conselleria d'Educació i cedits a la Universitat de València amb l'única finalitat de l'organització i gestió
de les Proves d'Accés a la Universitat. El sol·licitant podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la LOPD i normativa de desenvolupament,
dirigint-se a la Secretaria de l'IES HENRI MATISSE (Carrer Enric Valor, s/n 46980 Paterna (València).
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13. PREINSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT
La preinscripció és el procediment d’admissió que serveix per a ordenar per nota d’accés els
estudiants que demanen plaça en un grau. Les universitats públiques valencianes i els seus
centres adscrits fan la preinscripció conjuntament, per això, cada estudiant només pot
presentar una sola preinscripció al districte universitari valencià.
La Preinscripció universitària en el districte universitari de la Comunitat Valenciana es
realitzarà per al curs 2020-2021, per Internet en la següent pàgina web
http://innova.gva.es/es/web/universidad/
preinscripcion;jsessionid=D4DEC39DBC04ACA6D5CFF17D64BD1FEB
Encara no s’ha publicat la informació sobre les dates de preinscripció a la Universitat. Tot el
procés es realitza una vegada finalitzen les proves d’accés a la Universitat.
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