12. PROCESSOS ADMINISTRATIUS ABANS DE LES
PAU
MATRÍCULA EN LAS PAU
• Ordinària: Del 23 al 27 de MAIG (ambdòs inclosos)
• Extraordinària: Del 20 AL 27 de JUNY (ambdòs inclosos)

PROCEDIMENT I TAXES
Has de presentar en Administració del centre educatiu 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 ES79 3058 2010 5327 2040 5265
• Inscripció Ordinària: 78,20 €
• Família nombrosa general o Família monoparental categoria general: 39,10€
(adjuntar document acreditatiu en vigor original i còpia)
• Família nombrosa especial, monoparental especial, minusvalidesa de més del 33%,
víctimes de terrorisme o violència de gènere: 0€ (adjuntar document acreditatiu en
vigor original i còpia)
• 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

ÉS CONVENIENT FORMALITZAR LA MATRÍCULA COM MÉS PROMPTE
MILLOR
Ver documents adjunts al final.
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ALUMNAT DE BATXILLER
SOL·LICITUD DE MATRÍCULA
PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2022
COGNOMS I NOM:____________________________________________________
NIF/NIE: ____________________
ADREÇA: __________________________________________________
CP: _____________________ POBLACIÓ: _________________________
TELÈFONS: ____________________, _____________________________
CORREU ELECTRÒNIC (amb lletra clara):________________________________
❏
❏
❏

TAXA SENSE BONIFICACIÓ
TAXA AMB BONIFICACIÓ 50% (família nombrosa, família monoparental)
TAXA AMB BONIFICACIÓ 100% (família nombrosa especial, familia monoparental especial, discapacitat, etc.)

MODALIDAT CURSADA EN BATXILLERAT:
❏ CIÈNCIES
❏ 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)______________________
FASE VOLUNTÀRIA - MATÈRIES DE MODALITAT (3)
MATÈRIA 1: ______________________________
MATÈRIA 2: ______________________________
MATÈRIA 3: ______________________________
MATÈRIA 4: ______________________________
EXEMPCIÓ DE L'EXERCICI DE VALENCIÀ: (4)
❏ SÍ (adjuntar documentació acreditativa)
❏ NO

Paterna, a…………de……………. de …….
1

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 enla fase general.
4
Pot estar exempt de la realització de l’exercici de Valencià. Llengua i literatura l’alumnat que haja obtingut resolució positiva d’exempció
de l’avaluació de la matèria de Valencià del director/a general d’Innovació Educativa i Ordenació en algun dels tres cursos següents: 4t ESO,
1r o 2n de Batxillerat. És preceptiu que hi haja còpia de la resolució en l’expedient de l’alumne/a i que estiga registrada en ITACA
2
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ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS
SOL·LICITUD DE MATRÍCULA
PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2022

COGNOMS I NOM:____________________________________________________
NIF/NIE: ____________________
ADREÇA: __________________________________________________
CP: _____________________ POBLACIÓ: _________________________
TELÈFONS: ____________________, _____________________________
CORREU ELECTRÒNIC (amb lletra clara):________________________________
❏
❏
❏

TAXA SENSE BONIFICACIÓ
TAXA AMB BONIFICACIÓ 50% (família nombrosa, família monoparental)
TAXA AMB BONIFICACIÓ 100% (família nombrosa especial, familia monoparental especial, discapacitat, etc.)

CICLES FORMATIU CURSAT_____________________________________________________

FASE VOLUNTÀRIA - MATÈRIES DE MODALITAT (5)
MATÈRIA 1: ______________________________
MATÈRIA 2: ______________________________
MATÈRIA 3: ______________________________
MATÈRIA 4: ______________________________

Paterna, a…………de……………. de …….

5

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.
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