
INSTRUCCIONS MATRÍCULA P.A.U. CURS 2021-2022

1. El termini per a matricular-se de la P.A.U. comença una vegada l'alumne sap les seues notes de l'avaluació final i en tot 
cas des del dia 24 al 27 de maig.

2. L'alumne  haurà de descarregar-se  l'imprès  de la taxa des de la   següent pàgina web:

https://cvnet.cpd.ua.es/uapagos2/pagarrecibo/recibo

Indicar en el concepte del rebut: Proves d'aptitud  per a accés  a la   Universitat
I en observacions: PAU Ordinària/Extraordinària 2021-22
Import:

3. La taxa s'abonarà  en el banc una vegada impresa. Si es paga  amb algun descompte ha d'aportar-se  la documentació
que el justifique.

4. Descarregar-se en l'ordinador  l'imprès  de matricula        PAU  , emplenar-lo amb totes les dades sol·licitades i imprimir-
lo. En cas de no tenir impressora es pot emplenar en el centre.

5. Amb la taxa pagada, l'imprès  de matricula  farciment i una fotocòpia del DNI, l'alumne  ha d'acudir  a la   Secretaria 
del centre els dies establits del 24 al 27 de maig.. 

6. No serà admès a examen  cap alumne que no figure en la relació presentada en la Universitat pel   centre en  que va 
cursar estudis, encara que aquest haguera efectuat el pagament de la taxa.

Atenció: La introducció de l'adreça de correu  electrònic de l'alumnat i el mòbil  és obligatòria en la matrícula de la PAU.
Assegure's que és la correcta. Es tracta d'una dada molt important per a accedir al "Portal de l'Alumne de la PAU", on consultar
les seues qualificacions, presentar reclamacions i descarregar-se i imprimir la targeta de qualificacions  de la   PAU i per a
realitzar la nova fórmula de “Preinscripció en la Universitat” de manera telemàtica. La recuperació, en cas de pèrdua, de les claus
d'accés al "Portal de l'Alumne " i a la   “Preinscripció Telemàtica” se'ls comunicaria a aqueixa adreça de correu.. 
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