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CONVOCATÒRIES PAU
Hi ha 2 convocatòries per any:
7, 8 i 9 de juliol de 2020

I la convocatòria extraordinària: 8, 9 i 10 de setembre de 2020

FASES:FASES:
FASE OBLIGATÒRIA
Permet accedir a la universitat
Validesa indefinida

FASE VOLUNTÀRIA
Calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau
Validesa 2 anys: accedir a la universitat durant els dos cursos
acadèmics següents
Permet augmentar la qualificació fins a un màxim de 4 punts



FASE OBLIGATÒRIA

Consta de 5 EXERCICIS

4 exàmens comuns (per a tots els batxillerats):
- Castellà
- Valencià
- Història d’ Espanya- Història d’ Espanya
- Idioma estranger (anglès, francès, alemany o italià)
Obligatòriament l’idioma cursat com a primer idioma.

1 examen d’una de les 4 troncals generals de modalitat
(cursada):
- Matemàtiques II
- Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
- Llatí II
- Fonaments de l’Art II



FASE OBLIGATÒRIA

o Es pot obtenir fins a 14 (sense fer fase voluntària) si
l’assignatura troncal general de modalitat examinada a la fase
obligatòria pondera 0,2 i/o l’idioma estranger també pondera 0,2 per
al grau triat

o Tots els exercicis avaluats de 0 a 10o Tots els exercicis avaluats de 0 a 10

o No es necessita un mínim per a superar cada matèria

o La nota és la mitjana aritmètica dels exercicis

o Mínim de 4 punts en la qualificació de la fase obligatòria

o 40% de la nota (60% nota mitjana del batxillerat)

o Aquesta nota té una validesa indefinida



HORARI PROVES D’ACCÉS (2020)



HORARI PROVES D’ACCÉS (2020)



OPTATIVITAT ASSIGNATURES

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Optati
vidad+PAU+2020/1ee31667-6957-4e51-a74b-c5ca3df6631d

EXEMPLES D’EXÀMENS

http://innova.gva.es/va/web/universidad/models-d-examens-pau-
2020



ADMISSIÓ BATXILLERAT

oNota admissió des de batxillerat:

0,6 NMB + 0,4 CFG + aM1 + bM2

NMB = Nota mitjana de batxillerat
CFG = Qualificació de la fase obligatòriaCFG = Qualificació de la fase obligatòria
M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades
de la fase voluntària o de la troncal general vinculada a la
modalitat examinada a lafase obligatòria o de l’idioma estranger
a, b = Paràmetres de ponderació

Qualificació definitiva d’accés
(amb tres xifres decimals)

fins a 14 punts



ACCÉS DES DE CICLES FORMATIUS DE 
GRAU SUPERIOR

oAccés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria
amb la nota mitjana del cicle formatiu.
oA les mateixes places de l’estudiantat de batxillerat i de les
persones estrangeres.
oNo s’estableix una vinculació d’estudis de CFGS amb les branquesoNo s’estableix una vinculació d’estudis de CFGS amb les branques
de coneixement de les titulacions (podrà accedir a un determinat
grau qualsevol persona, independentment del CFGS cursat).

OPCIONAL
oPer poder augmentar la qualificació d’admissió fins a un màxim
de 14 (fins a 4 punts), presentar-se a la fase voluntària de les PAU
(als exàmens d’un màxim de 4 assignatures).
oSols es tindrà en compte la qualificació de 2 assignatures:

les MÉS FAVORABLES després de la ponderació.



ADMISSIÓ FP

oNota admissió des de Formació Professional:

NMC + aM1 + bM2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu
M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superadesM1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades
de la fase voluntària
a, b = Paràmetres de ponderació

Qualificació definitiva d’accés
(amb tres xifres decimals)

fins a 14 punts



PONDERACIONS

oLes universitats fan públics els valors dels paràmetres per a les
matèries de modalitat

oELS VALORS SÓN DE 0,1 – 0,2

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



RESULTATS PAU

oNota d’Accés a la Universitat NAU:

nota fase obligatòria (40%) i nota mitjana del batxillerat
(60%)

Les notes de la PAU es faran públiques el 17 de juliol a les 
14 h

Les notes de la convocatoria extraordinària el 16 de 
setembre a les 17 h



USUARI I CLAU D’ACCÉS

MOLT IMPORTANT GUARDAR-LA

PER A…



USUARI I CLAU D’ACCÉS

• Accedir al portal PASEU (El procés de consulta de qualificacions,
descàrrega de les qualificacions, revisió i sol·licitud de veure els
exercicis es realitzaran a través del portal de l'alumne situat en el
següent enllaç: https://appweb.edu.gva.es/paseu/)



USUARI I CLAU D’ACCÉS

• Consultar les qualificacions detallades de la PAU.

• Imprimir/guardar la targeta oficial de les qualificacions.

• Gestionar les sol·licituds de revisió de les qualificacions
dels exàmens.

•Realitzar la preinscripció Comunitat Valenciana: per omplir
la sol·licitud de preinscripció cal obtenir primer el número
CIP (Codi d'Identificació Personal).



SOL·LICITUD EN LÍNIA
DEL PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LES

QUALIFICACIONS DELS EXÀMENS DE LES PAU

•Sol·licitar per via telemàtica (tres dies hàbils a partir publicació
qualificacions)

PAU juliol: Del 18 al 21 de juliol fins les 14 h
PAU setembre: Del 17 al 21 de setembre fins les 14 h

•Revisió de la qualificació obtinguda en un o més exàmens.
•Realitzada per un corrector/a diferent del que va fer la primera•Realitzada per un corrector/a diferent del que va fer la primera
correcció.

REVISIÓ constarà de dues parts:
1a part: Comprovar que totes les qüestions han estat avaluades i no
hi ha errors en el càlcul.
2a part: es procedirà a fer la segona correcció.

Si hi ha una diferència menor a 2 punts la qualificació definitiva:
mitjana aritmètica primera i segona nota

Si difereix en 2 o més punts: tercera correcció, i la nota serà la
mitjana de les tres correccions



SOL·LICITUD EN LÍNIA
DEL PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LES

QUALIFICACIONS DELS EXÀMENS DE LES PAU

EXEMPLE: la qualificació en una assignatura és 6’25

Si no hi ha cap incorrecció en la primera revisió i en la segona
correcció: 6 La nota seria la mitjana entre 6’25 i 6: 6’13

I si hi alguna incorrecció en la primera revisió (errada en el
càlcul, alguna qüestió no avaluada,...):càlcul, alguna qüestió no avaluada,...):

CAS A
•En la primera revisió 5 i en la segona correcció 5’75. Mitjana entre
el 5 i el 5’75. La nota seria 5’38

CAS B
•En la primera revisió 7’25 i en la segona correcció 8. Mitjana entre
7’25 i 8. La nota seria 7,63

CAS C: en la primera revisió 7’25 i en la segona correcció 7. La nota
seria 7,25



NOTES DEFINITIVES DE LA REVISIÓ

PAU juliol: 24 de juliol a les 14 h
PAU setembre: 22 de setembre a les 14 h

MILLORA DE NOTA

L’alumnat que ho desitge pot presentar-se en successives
convocatòries per a millorar la seua nota en qualsevol de les 2 fases
(obligatòria i/o voluntària).
Es considerarà la qualificació obtinguda en la nova convocatòria
sempre que siga MAJOR a l’anterior.



NOTES DEFINITIVES DE LA REVISIÓ

• L’alumne podrà veure els exàmens de la Revisió quan haja acabat
tot el procés de les revisions.

PAU JULIOL: 27 I 28 DE JULIOL
PAU SETEMBRE: 23 I 24 DE SETEMBRE

•El procés de juliol tindrà lloc el 30 de juliol, en l’Aulari II, a les 11•El procés de juliol tindrà lloc el 30 de juliol, en l’Aulari II, a les 11
h.

•El procés de setembre tindrà lloc el 28 de setembre, en la Sala de
Juntes del Rectorat, a les 11 h.

L’alumne ha d’identificar-se amb el seu DNI, NIE o 
Passaport per poder veure els exàmens. Únicament 

l’alumne pot veure l’examen. No s’admet cap altra persona 
en el procediment. 



NOTA D’ACCÉS O 
TALLTALL



NOTA D’ACCÉS O TALL

... és la nota de l’ultima persona que ha accedit a uns estudis.

... no està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la
demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

... si un grau està molt demandat, la nota d’accés tendirà a ser alta.

... s’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

NOTES DE TALL PER GRAUS I UNIVERSITATS: 
http://innova.gva.es/documents/161863209/166939975/NotasCorte2
019-2.pdf/39de0597-afe3-4a6f-b1e6-8c2f0e99ac76

EXEMPLE:
180 places per al grau en Criminologia a l’UA.
L’ultima persona que ha accedit al grau en Criminologia, és a dir,
la persona no 180 té una NAU de 8,204.
Per tant, la nota de tall per al grau en Criminologia és de 8,204.



INSTRUCCIONS

PREINSCRIPCIÓPREINSCRIPCIÓ

UNIVERSITÀRIA PER AL

CURS 2020 - 2021 



PREINSCRIPCIÓ COMUNITAT 
VALENCIANA

TRAMITACIÓ COMUNITAT VALENCIANA:
Termini:
PAU juliol i PAU anys anteriors: de l’1 al 22 de juliol (aquest

últim dia sols fins les 14 hores)
PAU setembre: del 14 al 21 de setembre (aquest últim dia sols

fins les 14 hores)fins les 14 hores)

Omplir la sol·licitud telemàticament:
www.preinscripcion.gva.es

(important: indicar els graus per ordre de preferència i 
guardar còpia)

Prioritat: l’alumnat de cursos anteriors i els que aproven la
convocatòria ordinària de PAU de juliol 2020, tenen preferència
sobre l’alumnat que aprove la PAU en la convocatòria
extraordinària de setembre 2020.
Adjudicació: per nota
Es pot presentar preinscripció en més d’una comunitat autònoma



PREINSCRIPCIÓ COMUNITAT 
VALENCIANA

Nota: els alumnes que tinguen aprovada la PAU en la convocatòria

ordinària de juliol de 2020 (o anteriors) i vulguen presentar-se en la

convocatòria extraordinària de setembre de 2020 per a pujar nota,

han de presentar també la seua sol·licitud de preinscripció

de l’1 al 22 de juliol.

Les seues noves qualificacions de les PAU de setembre de 2020 no

serviran per al procés de preinscripció d’aquest curs, i només les

podran utilitzar, si és el cas, en la preinscripció de 2021, per al curs

2021-2022.



PREINSCRIPCIÓ COMUNITAT 
VALENCIANA

La resolució de la preinscripció de juliol es publicarà el 28 
de juliol i la de setembre el 24 de setembre.

El termini de presentació de reclamacions serà de 3 dies hàbils, a 
partir de la publicació dels resultats que està prevista per el 28 de 
juliol de 2020, és a dir els dies 29, 30 i 31 de juliol. La sol·licitud de 

reclamació es realitzarà també mitjançant l'assistent telemàtic
www.preinscripcion.gva.es El dia 31 de juliol el termini acaba a les 

14 hores. 



SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ A 
LA COMUNITAT VALENCIANA

•Tot l’estudiantat ha de presentar la sol·licitud de preinscripció
mitjançant l'assistent telemàtic.

•Aquells/es que hagen de presentar documentació, la
formalitzaran també mitjançant l'assistent, escanejaran la
documentació i la pujaran al web, en l’apartat que corresponga,
durant el procés de sol·licitud de preinscripció.

•Cap estudiant/a haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció
en paper en la universitat.



PASSOS PER A FER LA 
PREINSCRIPCIÓ A L’ASSISTENT 

TELEMÀTIC

•Per accedir a omplir la sol·licitud de preinscripció cal obtenir
primer el número CIP (Codi d'Identificació Personal), que
s'obtindrà introduïnt el seu NIF, NIE o passaport a l’assistent
telemàtic.

•Per a tot l’alumnat, el CIP permet recuperar la sol·licitud en
qualsevol moment conservant les dades introduïdes (nom, cognoms,
adreça, telèfon, nota d'accés, places sol·licitades etc.) i el programa
li pot demanar que ho introduïsca novament durant la tramitació
per raons de seguretat.

•Per això és molt important recordar el número CIP, mitjançant la
seua impressió o anotació, ja que en cas contrari es perdran les
dades i l'alumne haurà de sol·licitar un nou CIP i omplir una nova
sol·licitud.



PASSOS PER A FER LA 
PREINSCRIPCIÓ A L’ASSISTENT 

TELEMÀTIC

•Per accedir a omplir la sol·licitud de preinscripció l'alumnat haurà
d'introduir el DNI, NIE o passaport i el codi CIP assignat.

•Es precarregaran en la sol·licitud les seues dades personals
identificatives bàsiques i les seues qualificacions de PAU quanidentificatives bàsiques i les seues qualificacions de PAU quan
estiguen disponibles, que no podran ser modificades per l’alumnat,
de manera que només hauran de sol·licitar, per ordre de
preferència, fins a un màxim de 20 titulacions

•Una vegada emplenada la sol·licitud (i pujada la documentació si
és el cas) l'alumnat haurà de prémer l'opció de validar i l'assistent
donarà opció a modificar les dades consignades o a "presentar".

•Quan es prem l'opció “presentar”, la sol·licitud ja no es pot
modificar. Si l'alumne/a vol fer algun canvi haurà d'iniciar el procés
de nou sol·licitant un altre CIP i omplir una nova sol·licitud.



ESTUDIAR FORA DE LA

COMUNITAT VALENCIANA



ESTUDIAR FORA DE LA COMUNITAT

PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ EN ALTRES
COMUNITATS, HE DE CONÈIXER:
•El procediment de preinscripció.

• El programa de sol·licitud i la documentació necessària.

• Els terminis vigents (període per a formalitzar la preinscripció).• Els terminis vigents (període per a formalitzar la preinscripció).

• Informació:
– web de conselleria de la comunitat autònoma corresponent.
– web de cada universitat.
– o si la comunitat autònoma té oficina gestora d’accés.


