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INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA: 

1) INGRÉS DE LA TAXA: 

a) En el compte de l'IES ABASTOS: CaixaBank: IBAN: ES08 2100 7790 1613 0057 6671 

b) Concepte de l'ingrés: TAXES PAU + cognoms i nom de l'alumne que es presenta. 

c) Quantia de la taxa: 

Ordinària 78'20 € 

Beneficiaris de Família Nombrosa o Monoparental (Categoria general) 39'10 € 

Beneficiaris de Família Nombrosa o Monoparental (Categoria especial)  
 
Exempt 

 

Alumnat amb matrícula de honor o amb premi extraordinari en 2ºBatxillerat 

Alumnat afectat por una discapacitat igual o superior al 33% 

Alumnat víctima de violència de gènere 

Alumnat víctima del terrorisme 

Alumnat acollit al sistema de protecció de menors o sistema judicial reeducació 

Alumnat en situació d'exclusió social 

 

d) Reduccions o exempcions de la taxa: 

i) Si es té dret a una reducció o exempció de la taxa, s'haurà d'acreditar amb els corresponents documents 

en vigor. 

ii) Es recorda que 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). 

 

2) LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ: 

a) En secretaria de la ESO, en la següents dates: 

i) Dijous 26 de maig, de 9 a 13 hores, per a la convocatòria ordinària (juny) 

ii) Dilluns 27 de juny, de 9 a 11 hores, per a la convocatòria extraordinària (juliol). 

 

b) Documentació a entregar: 

i) Justificant d'ingrés de la taxa, bé s'haja realitzat en caixer, finestreta o transferència. 

ii) En el seu cas, justificants de l'exempció total o parcial de la taxa. 

iii) Formulari amb les dades i les assignatures triades. 

 

c) L'alumnat de Batxillerat haurà d'haver formalitzat la sol·licitud de títol per a poder matricular-se de la PAU. 

 

3) TRIBUNAL ASSIGNAT I CALENDARI D'EXÀMENS: 

Convocatòria 
ordinària  
7, 8 i 9 de juny 

Tribunal nº2 MTS INGENIERÍA AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL. 
(Campus Camí de vera, S/N VALÈNCIA) 
Edificis 3G i 3H http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html 

Convocatòria 
extraordinaria  
5, 6 i 7 de juliol 

Tribunal núm.1 ETS ENGINYERS INDUSTRIALS. 
(Campus Camí de vera, S/N VALÈNCIA) 
Edifici 5N http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html 

 

4) MOLT IMPORTANT: 

a) L'alumnat ha de concórrer a les proves aportant NIF/NIE/passaport, i preferiblement amb 45 minuts 

d'antelació al primer examen del primer dia de les PAU, i amb 15 minuts d'antelació en la resta d'exàmens. 

b) L'alumnat procedent de Batxillerat que només es presente a la fase voluntària i l'alumnat procedent de cicles 

formatius de GS s'haurà de presentar en el seu tribunal a les 12.00 del primer dia de les PAU. 

 

http://www.iesabastos.org/
https://portal.edu.gva.es/iesabastos/wp-content/uploads/sites/617/2022/05/Impreso-matricula-PAU-202X-v8.pdf
http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html
http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html
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