
IES la Malladeta Curs 2020-21

Alumnes que titulen en maig
Títol de Batxillerat:

Per obtenir el títol de Batxillerat, a més de ser-hi proposat pel professorat, has de sol·li-
citar-lo. Si no t'han donat els papers (sol·licitud i taxes), passa’t per Secretaria demà a recollir-
los; necessitaràs també una còpia del DNI i pagar les taxes (uns 45 €; si tens matrícula d’honor,
ets membre de família nombrosa, mono-parental, víctima de violència de gènere o terrorisme, o
tens discapacitat, comenta-ho a Secretaria per pagar menys taxes) en un banc.

Prova d'accés a la Universitat (PAU):

Per poder-te examinar has d’haver sol·licitat el títol de Batxillerat i formalitzar la matrí-
cula a Secretaria el dimarts 25 o dimecres 26 de maig a partir de les 10:00. Comprova que
tens els papers amb els del títol. Les taxes corresponents (uns 79 €) també es poden pagar amb
targeta, si vols fer-ho així, demana instruccions a Secretaria. Si no presentes els papers en el
termini indicat no podrem lliurar la teua matrícula a la Universitat i no podràs examinar-te.

La matrícula només és vàlida per a la primera convocatòria. Si no aproves, t'has de tor-
nar a matricular a juny (fins 13 hores dia 22 de juny).

Els exàmens es faran al Campus de la UMH de Sant Joan, amb el següent calendari:
Dimarts 8 de juny (i 6 de juliol)

8:45 a   9:30 Recepció d’alumnes i comprovació de dades
9:30 a 11:00 Història d’Espanya

11:45 a 13:15 Valencià: Llengua i Literatura II
15:30 a 17:00 Economia d’Empresa / Biologia / Arts Escèniques
17:45 a 19:15 Història de l’Art / Física 

Dimecres 9 de juny (i 7 de juliol)
9:30 a 11:00 Castellà: Llengua i Literatura II

11:45 a 13:15 Anglés II 
15:30 a 17:00 Geografia / Química / Disseny
17:45 a 19:15 Dibuix Tècnic II / Grec II / Geologia

Dijous 9 de juny (i 8 de juliol)
9:30 a 11:00 Llatí II / Matemàtiques II / Fonaments de l’Art

11:45 a 13:15 Matem. apl. CC SS II 
15:30 a 17:00 Història de la Filosofia / Cultura Audiovisual II

Francés II / Alemany II / Italià II

No oblides portar-hi el DNI o NIE. Torna els fulls que et donen en cada examen, encara
que hi hages escrit poc. En altre cas, se't considerarà No Presentat i la qualificació Global serà
NO APTE.

Suposem que, com és costum, hi haurà un servei gratuït d'autobusos per anar a  Sant
Joan. Aquests autobusos solen eixir, el primer dia, de la porta que té el Centre Social front a la
Barbera, a les 7:45. Pots trobar més informació de la PAU en:

https://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau

Si vols realitzar estudis universitaris amb LMA, recorda que has de fer la preinscripció. En aquesta co-
munitat, es fa per internet. Del 21 de juny a les 14 hores del 9 de juliol, per a l'alumnat que es presenta a la PAU
en la convocatòria ordinària de juny. Els estudiants que es presenten a la prova extraordinària de la PAU de juliol,
podran fer la preinscripció des del moment que disposen de la seua clau de PAU que se'ls facilitarà el primer dia
de realització de les proves, i fins a les 14 hores del 9 de juliol, encara que no coneguen les seues qualificacions de
la prova d'accés.

Més informació de la preinscripció en https://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion
extraordinària i PAU segon.odt
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Alumnes de 2n que NO titulen en maig

Si no has obtés el títol de Batxillerat, t’hauràs d’examinar a juny amb el següent calendari:
(les matèries en cursiva corresponen a les pendents de primer)

Dijous   17 i   divendres   18 de juny  

HORA Dijous 17 Divendres 18

8:00 a 9:30 HIST. ESPANYA
BIOL / DIBUIX TÈC II

ECO. EMP / HIST ART 

9:30 a 11:00 PRIMERA LL. ESTR II
FÍSICA / QUÍMICA

GEOGRAFIA / GREC

11:00 a 12:30 SEGONA LL. ESTR. II / RELIGIÓ
PSICOLOGIA / TIC

VALENCIÀ II

12:30 a 14:00
MATEMÀTIQUES II

MAT. C.S. II / LLATÍ II
CASTELLÀ II

15:00 a 16:30 HIST. FILOSOFIA EFD

16:30 a 18:00 PLE, ECO, M MCS, FQ, VAL, LLATÍ Ixilis

Dilluns   21 de juny  

13:30 hores: Lliurament de les notes.
13:30 a 14:30 hores: Aclariments a alumnes i pares

Dimarts   22 de juny  
Fins a les 13 h, Matrícula PAU a Secretaria

Si tampoc no hi aconsegueixes el títol, t’hauràs de matricular el 8 de juliol només de les suspe-
ses.

Si et proposen per al títol i vols presentar-te a Selectivitat caldrà que demanes el títol de Batxi -
llerat i et matricules de Selectivitat: arreplega els papers amb les notes i presenta'ls a Secretaria
el mateix dimarts 22 de juny (porta fotocòpia del DNI i uns 125 € per pagar-ne les taxes; si ets
membre de família nombrosa,  mono-parental,  víctima de violència de gènere o terrorisme, o
tens discapacitat, comenta-ho per pagar menys taxes).

Si vols realitzar estudis universitaris amb LMA, recorda que has de fer la preinscrip-
ció. Els estudiants que es presenten a la prova extraordinària de la PAU de juliol, podran fer la
preinscripció des del moment que disposen de la seua clau de PAU que se'ls facilitarà el primer
dia de realització de les proves, i fins a les 14 hores del 9 de juliol, encara que no coneguen les
seues qualificacions de la prova d'accés, serà el programa informàtic el que carregarà les seues
qualificacions, si en té, abans del procés de baremació i adjudicació de places.

Més informació de la preinscripció en https://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion

extraordinària i PAU segon.odt
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Alumnes que titulen en juny

Títol de Batxillerat  :  
Per obtenir el títol de Batxillerat, a més de ser-hi proposat, has de so1·licitar-lo. Si no

t'han donat els papers (sol·licitud i taxes), passa’t per Secretaria ara mateix a recollir-los; ne-
cessitaràs també una còpia del DNI i pagar les taxes (uns 45 €; si ets membre de família nom-
brosa, mono-parental, víctima de violència de gènere o terrorisme, o tens discapacitat, comen-
ta-ho a Secretaria per pagar menys taxes) en un banc.

Prova d'accés a la Universitat:
Per poder-te examinar has d’haver sol·licitat el títol de Batxillerat i formalitzar la matrí-

cula a Secretaria avui mateix, abans de les 13 hores. Comprova que tens els papers amb els
del títol. Les taxes corresponents (uns 79 €) també es poden pagar amb targeta, si vols fer-ho
així, demana instruccions a Secretaria. Si no presentes els papers en el termini indicat no po-
drem lliurar la teua matrícula a la Universitat i no podràs examinar-te.

Els exàmens es faran al Campus de la UMH de Sant Joan, amb el següent calendari:
6 de juliol

8:45 a   9:30 Recepció d’alumnes i comprovació de dades
9:30 a 11:00 Història d’Espanya

11:45 a 13:15 Valencià: Llengua i Literatura II
15:30 a 17:00 Economia d’Empresa / Biologia / Arts Escèniques
17:45 a 19:15 Història de l’Art / Física 

7 de juliol
9:30 a 11:00 Castellà: Llengua i Literatura II

11:45 a 13:15 Anglés II 
15:30 a 17:00 Geografia / Química / Disseny
17:45 a 19:15 Dibuix Tècnic II / Grec II / Geologia

8 de juliol
9:30 a 11:00 Llatí II / Matemàtiques II / Fonaments de l’Art

11:45 a 13:15 Matem. apl. CC SS II 
15:30 a 17:00 Història de la Filosofia / Cultura Audiovisual II

Francés II / Alemany II / Italià II

No oblides portar-hi el DNI o NIE.  Torna els fulls que et donen en cada examen,  per
poc que hi hages escrit, o se't considerarà No Presentat i la qualificació Global serà NO APTE.

Com és costum, hi haurà un servei gratuït d'autobusos per anar a la seu del tribunal.
Aquests autobusos eixiran del Centre Social (porta front a la Barbera) a les 7:45 del primer dia.

Si vols realitzar estudis universitaris amb LMA, recorda que has de fer la preinscripció. Els es-
tudiants que es presenten a la prova extraordinària de la PAU de juliol, podran fer la preinscrip-
ció des del moment que disposen de la seua clau de PAU que se'ls facilitarà el primer dia de re-
alització de les proves, i fins a les 14 hores del 6 de juliol, encara que no coneguen les seues
qualificacions de la prova d'accés, serà el programa informàtic el que carregarà les seues quali-
ficacions, quan estiguen disponibles, abans del procés de baremació i adjudicació de places. Si
no entres a la carrera desitjada, pots tornar a fer la PAU al proper juny.

Pots trobar més informació en https://innova.gva.es/va/web/universidad/

extraordinària i PAU segon.odt
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