
INSCRIPCIÓ EN LAS PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2021
 D’ALUMNAT QUE HAN CURSAT BATXILLERAT LOMCE

1. TERMINI PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ EN LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:

- PROCÉS ORDINARI de juny: Del 24 al 28 de maig (de 9h. a 14h.)
- PROCÉS EXTRAORDINARI de juliol: Del 21 al 25 de juny (de 9h. a 14h.)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:

1 - Justificant de l’  Ingr  és   Bancari   corresponent a las Taxes d’inscripció. El títol de Família Nombrosa (FN) o de 
Família Monoparental (FM) haurà d’estar vigent en la data de matrícula de les Proves. No s’admet la sol·licitud de renovació 
del títol. Sí que s’admet el Títol Temporal (vigent en el termini de matrícula de les PAU).
 - Tarifa ordinària: .............................................................................................................….... 78,20 €
 - Bonificació 50% Beneficiaris de Fª Nombrosa o Monoparental de categor  i  a general  ....….. .. 39,10 €

- Exempció Total de la taxa:

a) Beneficiaris de Fam. Nombrosa cat. especial e) Alumnat víctima del terrorisme

b) Beneficiaris de Fam. Monoparental de categoria 
especial 

f)  Alumnat víctima de violència de gènere (Resolució 
judicial amb ordre de protecció vigent)

c) Alumnat Afectat per una discapacitat igual o 
superior al 33 %

g)  Alumnat subjecte al sistema de protecció de menors 
o al sistema judicial de reeducació

d) Alumnat amb Matrícula d’Honor d’etapa
o  Premi extraordinari en 2º Batxiller.

h) Alumnat en situació d’exclusió social

2-Impr  és   sobre l’  elecció de les     assignatures  , el qual es facilitarà en  la Secretaria del Centre.

Ingrés de Taxes:
L’import d’inscripció per a la realització de les proves, es liquidarà mitjançant ingrés o transferència en:

ENTITAT:  BANKIA-CAIXABANK
CÓDI IBAN: ES15     COMPTE NÚMERO:   2038 6543 92 6000022653
BENEFICIARI:  “UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA”
En CONCEPTE, indicar: «Taxes PAU» + <nom  i cognoms de l’alumne/a>

Molt important: Tot l’alumnat que es presente a alguna prova de PAU, haurà de concórrer a les Proves aportant 
DNI, NIE o Passaport; i coneixent i respectant les INSTRUCCIONS D’ACCÉS A CADA TRIBUNAL, que es 
publicaran previsiblement el divendres anterior a la realització de les proves, és a dir, el 4 de juny a partir de la 13h.,
i que es podrà consultar en aquesta direcció: http://www.upv.es/entidades/SA/acceso/392139normalc.html

Per  a  aclariment  dels  possibles  dubtes  que  pogueren  sorgir-los,  poden  dirigir-se  al  Servei  de
Regulació Universitària, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i SD en (Tfnos: 961970789 i
961970890) o al Servei d’Alumnat d’aquesta Universitat – Unitat d’Accés (email: sai.acceso@upv.es).
 

TRIBUNAL A  S  SIGNA  T   en el Centre: I.E.S. LA SENIA (Paiporta)
Convocat  ò  ria   Ordinària de   Jun  y  : dies: 8, 9 i 10 juny  
núm. Tribunal: 21 i lloc d’actuació: E.T.S. Ingenieria Informàtica (campus Camino de Vera, s/n  València)  
Edif. 1E http://upv.es/plano/plano-2d-es.html

Convocat  ò  ria   Extraordinària Juliol  : días:  6, 7 y 8 julio   
núm. tribunal: 21 i lloc d’actuació: E.T.S. Ingenieria Informàtica (campus Camino de Vera, s/n  València)  
Edif. 1E   http://upv.es/plano/plano-2d-es.html
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