
 
 

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT I MATRÍCULA PAU 2020 

 

-Calendari per fer els dos tràmits: 

Convocatòria ordinària: del  16 al 23 de juny  fins les 13:00 hores 
Convocatòria extraordinària: del 27 al 30 de juliol fins les 13:00 hores 

-Lloc: Secretaria o tràmit online 

-Horari de secretaria: de 9:00 a 13:00  

Podeu realitzar tots els tràmits per obtenir el títol de batxillerat i matricular-vos en la PAU de forma online 
o podeu sol·licitar ajuda acudint al nostre centre amb cita prèvia.  

COM FER EL TRÀMIT ONLINE: 

En el següent enllaç tens tota la informació per fer el tràmit online. D’una forma ràpida i sense necessitat 
de cita prèvia podràs enviar tota la documentació necessària sense necessitat de firma digital. Una vegada 
revisada tota la documentació i comprovada que és correcta rebràs un correu confirmant que estàs 
matriculat correctament.  

http://iesbellaguarda.edu.gva.es/?p=3478 

NO TINC ELS MITJANS PER A FER EL TRÀMIT ONLINE: 

El centre facilitarà un ordinador, impressora i ajuda per aquell alumnat que tinga dificultats per fer els 
tràmits. Per poder vindre al centre és necessari contactar telefònicament amb el personal administratiu de 
secretaria i obtenir la cita prèvia. Recordeu portar el DNI o document identificatiu i la documentació 
acreditativa de l’exempció total o parcial del pagament de les taxes de matrícula, si és el cas. Podeu reduir 
el nombre de visites al centre pagant el títol de batxillerat i la matricula abans de vindre. A continuació 
teniu les instruccions per preparar aquesta documentació i pagar-la:  

1. SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT 
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1092&version=amp 

 
1. Imprés complimentat de la sol·licitud d’expedició del títol.  

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18529_BI.pdf 
 

2. Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant i original 
 

3. Model 046 amb el justificant del pagament de taxes efectuat (si és el cas) 
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=TITULOS 
 

4. En el casos b, c i altres que donen dret a bonificacions o exempcions s’aportarà també la 
documentació que ho acredite (original i fotocòpia) 

La taxa, per a l’any 2020, corresponent al Títol de Batxillerat és la següent (model 046): 

 
a 

 
Ordinària 

 
44,50 € 

Els alumnes que patisquen una discapacitat, 
acreditada, igual o superior al 33 % es podran 
aplicar una bonificació del 50 % de la quota 
corresponent. 

Comprova la teua taxa per 
expedició de títol: 
Revisa que l'import de la taxa emesa es 
correspon amb la teua situació particular 
(família nombrosa, monoparental, discapacitat, 
etc.) i que disposes de document oficial i en 
vigència que ho justifique. 

 
b 

Família nombrosa de categoria 
general 
Família monoparental de categoria 
general 

 

22,25 € 

 
 
 

c 

Família nombrosa de categoria 
especial. 
Família monoparental de categoria 
especial. 
Víctimes d’actes terroristes. 
Víctimes d’actes de violència sobre 
la dona. 

 

Gratuïta 

http://iesbellaguarda.edu.gva.es/?p=3478
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1092&version=amp
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18529_BI.pdf
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=TITULOS


 

Instruccions per traure el model 046 i fer el pagament de taxes d’expedició del TÍTOL DE BATXILLERAT 

Entra a la pàgina següent i segueix els passos: 

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=TITULOS 

1-A la finestreta desplegable de l’òrgan gestor tria l’opció: Instituts d’Alacant 

2-Selecciona Títols de batxillerat  

 

3- Prem Continua 

Apareixerà una pantalla com ésta: 

 

4-Selecciona el tipus de matrícula segons les teues característiques (ordinària, família nombrosa,...) i marca continua.  

S’obrirà un document, model 046, que has d’emplenar amb totes les dades de l’alumne/a sol·licitant. 

És important que emplenes bé les dades ja que apareixeran al teu títol de batxillerat. 

5-L’emplenes, marques Acceptar, l’imprimeixes (eixiran 3 exemplars), el signes i  fas el pagament.  Tens dos opcions per 

pagar: a l’entitat bancària col·laboradora o per internet tornant a la pestanya SARA. 

6- Amb el justificant del pagament i els altres documents vas a l’institut per sol·licitar el títol, el dia que t’assignen 

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=TITULOS


2. MATRÍCULA  PAU   
 

Abans de vindre a matricular-te: 
 

 És imprescindible que tingues un correu electrònic personal i un nùmero de telèfon mòbil. És 
necessari per a consultar i descarregar notes, procediment de reclamacions i segones correccions, 
sol·licitud per vore exàmens... 

 Les matèries de la fase obligatòria Primera llengua estrangera i la matèria troncal de modalitat 
també ponderen en alguns graus. 

 Has de tenir clar quines són les matèries de la fase voluntària (específica) de les què vols 
matricular-te (màxim 4).  Han de ser troncals (cursades o no). Si tens dubtes consulta al teu tutor o 
al departament d’orientació en el correu orientaiesbellaguarda@gmail.com : 

 La fase voluntària té una validesa de dos anys. 

 Has de saber que éstes matèries han d’estar relacionades amb el grau que vols fer .  Has de 
consultar les ponderacions: 

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+
2020/5bf7f12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d 

 Si tens més de dos matèries per ponderar sempre et tindran en compte les que més puntuació 
et donen. 

 Guia PAU:  
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Instruccions+Matricula+PAU+19-
20+2juny2020.pdf/60888772-2bc0-487f-a5e2-7d63a79f2ff2 

 Ací tens tota la informació sobre les proves i models d’exàmens 

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau 
 

 Has de pagar les taxes, si és el cas, generant el rebut on-line amb les dades correctes de l’estudiant: 
https://universite.umh.es/recibos/?pau=pau 

o En observacions has de posar: IES BELLAGUARDA 
Una vegada  generat el rebut, l’has de pagar al banc o per internet i dur el justificant a 
secretaria. 
Si tens dubtes consulta les instruccions de la UMH, que t’adjuntem. 

 

DOCUMENTS QUE CAL APORTAT PER A LA MATRÍCULA A LES PAU 
 

 DNI, original i fotocòpia 
 Justificant d’haver pagat les taxes (si és el cas) de la matrícula PAU i d’expedició del 

títol de batxillerat. 
 Document vigent que acredite el dret a bonificacions o exempcions a les taxes, si és 

el cas, (targeta de família nombrosa,…) 
 

  INSTRUCCIONS DE LA UMH PER AL PAGAMENT DE LA TAXA DE LES PAU 

 
El pagament de la taxa de la PAU es realitzarà generant el rebut per mitjà de la web de la UMH, seguint el 
procediment establert a continuació:  

1. A la barra d’adreça del navegador:  http://universite.umh.es/recibos?pau=pau  
2. Al desplegable TIPO triar: Prueba de Acceso a la Universidad (per defecte).  
3. Al desplegable SUBTIPO triar: Matrícula PAU 2018-2019 (per defecte).  
 
Nota: Una altra opció és l’adreça www.umh.es/recibos seleccionant el tipo i subtipo indicats anteriorment 
  

4. Botó Continuar.  
5. Al desplegable Tipo de Documento: triar el que corresponga a l’estudiant (NIF, NIE o Passaport).  
6. En Número de Documento: emplenar amb el nombre i lletra de document de l’estudiant (sense espais, 
sense punts).  
7. En Apellidos y Nombre: emplenar amb els de l’estudiant amb el format: COGNOM1 COGNOM2, NOM 
8. Observaciones: indiqueu el nom del centre amb la denominació 

(En el nostre cas posarem:  IES BELLAGUARDA) 

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Instruccions+Matricula+PAU+19-20+2juny2020.pdf/60888772-2bc0-487f-a5e2-7d63a79f2ff2
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Instruccions+Matricula+PAU+19-20+2juny2020.pdf/60888772-2bc0-487f-a5e2-7d63a79f2ff2
http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau
https://universite.umh.es/recibos/?pau=pau


9. L’estudiant que tinga reconeguda la condició de Família Nombrosa, o Monoparental, General gaudirà 
d´una bonificació del 50% al pagament de la taxa i hi haurà d’indicar-ho a la casella corresponent.  
10. El camp Número està inactiu. S´ha de emetre un rebut per estudiant.  
11. Botó Continuar 
12. Una vegada generat el rebut, l’ estudiant podrà: 
a. Pagar per internet: l’estudiant sols com justificant del pagament realitzat correctament haurà de 
presentar al seu Centre la impressió de la imatge que apareix  a la pantalla de l´ordinador després d’haver-
ho realitzat. 
b. Imprimir i pagar el rebut en qualsevol entitat de las que hi ha detallades al peu del mateix: al mateix 
imprès apareixen tres exemplars del rebut, una per a l’entitat bancària, altra per a l’ estudiant i altra per a 
la universitat. Aquest últim ha de ser el que l’estudiant haurà d’aportar como justificant al seu Centre en la 
data indicada per aquest. 
 
En qualsevol cas, l’estudiant haurà d’aportar al seu centre el justificant d’haver pagat la taxa per 
qualsevol de les dues formes abans indicades i el rebut. 
 
Taxes PAU 

 Ordinària 78,20€ 

 Família nombrosa de categoria general. 

 Família monoparental de categoria general 
39,10€ 

 Matrícula d'Honor en l'avaluació global del 2n curs de Batxillerat o amb premi 
extraordinari en el Batxillerat.  

 Família nombrosa de categoria especial. 

 Família monoparental de categoria especial 

 Les alumnes víctimes  de violència de gènere que acrediten aquesta condició 
(resolució judicial). 

 Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes, així 
com els seus cònjuges no separats legalment i fills 

 Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o 
superior al 33 per 100, 

 Protecció de menors 

 Exclusió social 

Gratuïta 
 

EN ESTE 
CAS NO 
HAS DE 

GENERAR 
LA TAXA 

 
Si tens dubtes pregunta-li al/la tutor/a, delegat PAU o departament d’orientació.  
 

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 

 
- Les universitats valencianes són totes del mateix districte i, per tant, sols has de fer una preinscripció on pots triar, per 

ordre de preferència, fins a 20 titulacions.  Si presentes més d’una  sol·licitud en paper en distintes universitats de la 

Comunitat Valenciana quedaran anul·lades. No obstant això si es presentara més d’una en paper en la mateixa universitat, 

dins el termini i horari de registre, es validarà l’última presentada. 

- Si no obtingueres plaça, tin en compte que les llistes d’espera es mouen ja que hi ha alumnes que no es matriculen i perden 

la plaça. T’has d’informar en cada universitat!!! 

- Cada comunitat funciona de diferent manera, per tant, t'hauràs d'informar si vols preinscriure't a altres comunitats (pots 

fer preinscripcions a distintes comunitats. En www.crue.org  o en http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-

mecd/in/comunidades-autonomas.html tens totes les universitats espanyoles 

- Per fer la sol·licitud  a la CV has d’usar l’assistent telemàtic, t’has d’identificar amb el DNI i la clau que et donaran el primer 

dia de les PAU:  www.preinscripcion.gva.es 

 Consulta les instruccions i el calendari en la Comunitat Valenciana : 

http://iesbellaguarda.edu.gva.es/?page_id=20 

http://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/in/comunidades-autonomas.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/in/comunidades-autonomas.html
http://www.preinscripcion.gva.es/
http://iesbellaguarda.edu.gva.es/?page_id=20
http://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion

