
INSTRUCCIONS MATRÍCULA PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

BATXILLERAT

L’alumnat haurà  en la secretaria del centre la següent documentació:

➢ IMPRÉS DE MATRÍCULA (és un pdf emplenable disponible en la página web. Segons l’ordinador
es posible que hages de descarregar-lo prèviament . Un cop emplenat hauràs de guardar-lo).

***Atenció: és obligatori l'adreça de correu electrònic .

➢  DNI O NIE (original i 2 fotocòpies)

➢ CERTIFICAT  ACADÈMIC  O  HISTORIAL  ACADÈMIC on  figure  el  batxillerat  cursat,  les
assignatures i la nota mitja, si s’ha obtingut el títol en un curs anterior al 2021-2022 i no s’ha
presentat mai a les PAU. (Original i fotocòpia)

➢ TARJETA AMB LES NOTES DE LES PAU, si ja s’ha presentat anteriormente i aquest any es 
presenta a Millora de Nota. (Original i fotocòpia)

➢ JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LES TAXES DE MATRÍCULA DE LA PAU.

TAXA DE MATRÍCULA DE LA PAU

Abans de presentar la documentació a secretaria, l'alumnat ingressarà (en el cas que no estiga
exempt) en el compte de la Universitat Jaume I la quantitat corresponent en funció del tipus
de matrícula, i el justificant de pagament es portarà a secretaria en el momento de formalitzar la
matrícula.

• Ordinària: 78,20 €
• Família nombrosa general: 39,10  € ***
• Família nombrosa especial: exempts  ***
• Família monoparental general: 39,10€ ***
• Família monoparental especial: exempts  ***
• Família nombrosa de països estrangers: exempts  ***
• Matrícula d’honor en 2n de batxillerat:  exempts  ***
• Premi extraordinari en batxillerat:  exempts  ***
• Minusvalidesa i/o discapacitat, superior o igual al 33%: exempts  ***
• Víctimes de violència de gènere: exempts  ***
• Víctimes de bandes armades i elements terrorristes: exempts  ***

***Si l’alumne té dret a reducció o exempció del pagament de les taxes, haurà de presentar el
document acreditatiu de la condició ṕer poder justificar la corresponent reducció o exempció de
la matrícula ( títol de família nombrosa en vigor, de família monoparental, certificació del grau
de discapacitat o minusvalidesa, etc..)

ENTITAT: BANCO SANTANDER

IBAN: ES36 0049 4898 9528 1612 9170

CONCEPTE:  Nom i Cognoms i núm de NIF/NIE de l'alumne

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 – 12005 Castelló de la Plana (Castelló)

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es – http://iesmatildesalvador.edu.gva.es

https://portal.edu.gva.es/iesmatildesalvador/wp-content/uploads/sites/144/2020/06/Sol-matricula-PAU-batx.pdf

