SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN LA P.A.U -2021
(Escriga en lletra majúscula i clara)
Cognoms i Nom de l’alumne/a:____________________________________________________
DNI/NIE: _______________________ Data Naixement:_________________NIA:_________________
* Correu electrònic: ________________________________________Telèfon: ____________________
Segon curs de Cicles Formatius G. Superior

Els estudiants de Cicles formatius podran accedir a la universitat amb la seua nota mitjana del cicle
formatiu, però si volen pujar nota podran presentar-se a la Fase Voluntària de la prova.
Segon curs de Batxillerat LOMQE
Ompli les caselles i espais corresponents segons el batxillerat que hages cursat:
Modalitat:

BCT (Batxiller Ciències i Tecnologia)
BHCS (Batxiller Humanitats i Ciències

Quedarà Exempt de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la Prova d’Accés a la Universitat, si així ho
manifesta, l’alumnat nouvingut (és aquell que no ha sigut mai escolaritzat en un centre situat a la Comunitat Valenciana) , que haja
començat l’escolarització en un centre situat a la Comunitat Valenciana en 4 t d’ESO, 1r o 2n de Batxillerat. Aquest alumnat que
estiga escolaritzat més de tres cursos a partir de 4 t d’ESO en centres situats a la Comunitat Valenciana no estarà exempt de
l’exercici de Valencià.

Assenyala una de les següents opcions:
Em presente per primera vegada a la selectivitat
Tinc la selectivitat superada i em presente per a millorar nota
M’he presentat en altra/es convocatòria/es; però no la he superada
Estructura de la PAU: La nova PAU té dues fases:
A: FASE OBLIGATÒRIA (consta de 5 exàmens)
- Castellà: Llengua i Literatura II
- Valencià: Llengua i Literatura II
- Idioma estranger, anglés (el cursat com a primera llengua estrangera)
- Història d’Espanya
- Assenyala una assignatura troncal general de modalitat. L’ estudiantat de batxillerat,
s’examinarà obligatòriament de l’assignatura troncal general de modalitat, cursada com
a troncal general en el seu Batxillerat:
Matemàtiques Aplicades C. Socials II
Matemàtiques II
Llatí II
La qualificació de la fase obligatòria és la mitjana dels 5 exàmens d’aquesta fase, arredonida al tercer decimal.
Aquesta qualificació haurà de ser major o igual a 4.

B: FASE VOLUNTÀRIA (Un màxim de 4 exàmens)
L’estudiantat pot examinar-se en aquesta fase, d’altres assignatures de modalitat de
batxillerat, o d’alguns dels altres 3 idiomes estrangers, sempre que siguen diferents de les
assignatures que tinga en la Fase obligatòria, les haja cursades o no.
Cada estudiant pot examinar-se, en aquesta fase, de les assignatures que vulga,, fins a un
màxim de 4. Però han de ser diferents de les matèries que tinga en la Fase Obligatòria. quan s’examina de
les dues fases en una mateixa convocatòria,
Segon idioma estranger: Francés, alemany o italià (especificar):_______________________

Modalitat Batxillerat cursat

* Fase Voluntària (Escollir com a màxim 4)
Llatí II
Història de l’Art
Geografia
BHCS
Grec II
(Batxiller Humanitats i Ciències Socials)
Economia de l’Empresa
Matem. Apl. CC.SS II
Història de la Filosofia

BCT
(Batxiller Ciències i Tecnologia)

Matemàtiques II
Física
Dibuix Tècnic II
Química
Biologia
Geologia

* Recordeu que sols contaran les dues assignatures que tinguen com a mínim una nota de 5.
Nota: En aquesta fase, podeu elegir qualsevol assignatura, independentment d’haver-la cursat o no.
Els 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’aquesta fase.
NAU (Nota Accés Universitat) = mitjana ponderada del 60% qualificació mitjana Bat + 40% qualificació fase obligatòria Prova
Accés Universitat. Expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals. La qualificació ha de ser = o > a 5 punts. Té validesa indefinida.
Nota Admissió a titulacions universitàries: nota NAU incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de les
assignatures de la fase voluntària i la qualificació de l’assignatura troncal gral. FO i la qualificació Idioma Estranger de la FO.

TARIFES
Ordinària
F.N. Nombrosa o Monoparental Categoria gral. (50% bonificació)
F.N. Nombrosa o Monoparental Categoria especial (exempció total)
Alumnat Afectat per Discapacitat = o > 33 % (exempció total)
Alumnat de Matrícula Honor Batxillerat o Premi extraordinari en 2º Batxiller.
Alumnat víctima del terrorisme
Alumnat víctima de violència de gènere
Alumnat subjecte al sistema de protecció de menors o S. judicial de reeducació.
Alumnat en situació d’exclusió social

IMPORT
78,20 €
39,10 €
0
0
0
0
0
0
0

a) Rebut bancari de l’abonament amb l’import d’inscripció, o en cas d’exempció total o parcial, aporteu la justificació corresponent.
b) Aquest imprés, emplenat
Data: ________________________
Signatura:



La introducció de l’adreça de correu electrònic de l’alumnat és obligatòria en la matrícula de la PAU. Es
tracta d’una dada molt important per a accedir al “Portal de l’alumne de la PAU”.

