
A L’ALUMNAT DE SEGON DE CFGS

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL FINAL DEL CURS

1.      Títol:  

Una vegada realitzada l’avaluació final cal efectuar el dipòsit del títol de tècnic
superior. El preu és de 46,50€ amb caràcter general, 23,25€ si és família nombrosa i
0€ si és família nombrosa especial. La sol·licitud del títol es fa amb l’imprés que
trobareu al web de l’IES Rascanya  o bé directament des de la pàgina de Conselleria:
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18529_BI.pdf que  és  un  pdf
autoeditable.  A més,  haureu  de  portar  una  fotocòpia  del  DNI  més  el  justificant
bancari  d’haver  pagat  les  taxes.  El  pagament  s’ha  de  fer  en  qualsevol  entitat
bancària amb el model 046 que us podeu baixar del web del Rascanya o directament
de  la  pàgina  de  Conselleria:  https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?
idf=TITULOS. També podeu pagar-lo amb targeta, sense necessitat de deplaçar-vos al
banc. Una vegada efectuat el pagament cal retornar a Secretaria les dos còpies del
banc. Una es quedarà en el centre i l’altra, segellada per Secretaria, vos la quedeu
vosaltres perquè és el document que acredita que la vostra titulació mentre no arribe
el títol pròpiament dit.

2.      Per a presentar-se en les PAU:.  

a) Els qui vulgueu presentar-se a les PAU heu de fer la inscripció en les proves del 27
al 30 de maig per a la convocatòria de juny o els dies 27 i 28 de juny per a la de
juliol. Les taxes de les proves són 78,20€ amb caràcter general, 39,10€, per a
famílies nombroses de categoria general, monoparental general i gratuïta per a les
famílies  nombroses  de  categoria  especial,  monoparental  especial,  víctimes  de
violència de gènere, discapacitat (>33%) o alumnes amb matrícula d’honor o premi
extraordinari  en  2n  de  BAT.  Tots  aquests  casos  s’han  de  documentar  en
Secretaria.  El  pagament  s’ha de fer  obligatòriament  en  el  següent compte  de
Cajamar: ES4530582230702731000024. Consell: El pagament de les taxes del punt
1) el podeu fer en la mateixa sucursal que aquest i vos estalvieu anar a dos bancs.
La còpia del pagament l’heu de tornar a Secretaria en els mateixos terminis que la
del títol de batxiller. També podeu fer una transferència bancària des de casa o
amb el mòbil. En concepte, haureu de posar PAU i el vostre nom i cognoms.

HEU D’APORTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ ANTERIOR MÉS UNA FOTOCÒPIA DEL
DNI A SECRETARIA ELS DIES INDICATS ABANS DE LES 13:00.



3.      Durant les PAU:  

a) El calendari, tant de juny com de juliol, és l’adjunt
b) El nostre tribunal és el  26  en juny i el  46 en juliol i els exàmens es realitzen a

l’aulari  nord  del  campus  dels  tarongers  Aulari  Nord  (Parada  de  tramvia  La
Carrasca).

c) Cal ser sempre extremadament puntuals. Recordeu que, una vegada us criden i no
esteu, no us deixaran passar.

d) El  professor que  representen  al  centre  en  les  PAU  de  juny  i  juliol  és  Miquel
Martínez,  que  estarà  amb  vosaltres  durant  la  realització  de  les  proves  i  que
actuaran en nom de l’Institut si hi ha cap problema.

e) El primer dia de les PAU vos donaran a cadascú un joc d’etiquetes adhesives amb
un codi de barres que vos identifica. 

f) Aquestes etiquetes i l’original del DNI heu de portar-los tots els dies a tots els
exàmens.

g) L’alumnat que tan sol es presente a la fase voluntària, haurà d’esperar instruccions
eixe mateix matí.

4.      Després de les PAU:  

a) Les notes es donen el 17 de juny a o el 13 de juliol. Vosaltres les podreu consultar
per internet eixe mateix dia i vos les heu d’imprimir. 

b) Es poden presentar reclamacions, de manera telemàtica, durant els tres dies hàbils
posteriors a la publicació de les notes (20, 21 i 22,  de juny per a l’ordinària i
15,18 i 19 de juliol per a l’extraordinària). Atenció a l’hora de protestar, ja que
depenent de cada cas particular, interessa demanar una reclamació o una segona
correcció. El millor és que, abans de fer-ho pel vostre compte, consulteu amb el
Cap d’Estudis o amb el Director.

c) A  data  de  hui  encara  no  s’ha  publicat  el  calendari  ni  el  procediment  de  la
preinscripció en la Universitat. Cal estar atents a les notificacions que al respecte
se’n  facen  al  web  de  la  Conselleria  d’Innovació:
https://innova.gva.es/es/web/universidad/preinscripcion,  on  podreu  trobar
l’aplicació per fer-la, així com trobar els accessos a la informació de preinscripció
universitària de totes les comunitats autònomes. 

5.      Preinscripció en un altre cicle  

a) Qui  vulga preinscriure’s en un altre cicle, ha d’omplir  la sol·licitud  de manera
telemàtica i entregar-la en el centre que sol·licita en primera opció.

Més informació en: www.iesrascanya.es
Podeu  consultar  dubtes  a  través  del  següent  correu:  46025507@edu.gva.es,
46025507.secretaria@edu.gva.es.



IES Rascanya-Antonio Cañuelo
Av. Germans Machado 9, 46019 València

Tlf: 96 120 63 15 – fax: 96 120 63 16
46025507@gva.es

www.iesrascanya.es

FULL D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A
ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONVOCATÒRIA 202  2  

Nom i cognoms

Correu electrònic Telèfon

Cicle Formatiu

Sistemes electrotècnics i automàtics

Animació d’activitats físiques i esportives

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions...

Anatomia Patològica i Citologia (C.E. Juste)

□ FASE VOLUNTÀRIA

Pots triar un màxim de 4 assignatures (cursades o no cursades)

 Arts Escèniques II  Geografia 

 Biologia  Geologia

 Cultura Audiovisual II  Grec II

 Dibuix Tècnic II  Història de la Filosofia

 Disseny  Història de l'Art

 Economia de l'Empresa  Llatí II **

 Física  Matemàtiques Ap. Ciències Socials II *

 Fonaments de l'Art II  Matemàtiques II **

 Francés  Química 

 Alemany  Italià

Es presenta per augmentar nota (Sí o No)

Adjunte la següent documentació: 

Fotocòpia compulsada i actualitzada del títol de família nombrosa o de minusvàlua

Fotocòpia del Document d’Identitat

Justificant del pagament del títol de Tècnic Superior

Justificant del pagament de les taxes de les PAU

Data i signatura de la persona sol·licitant



 

 

 

CALENDARI PAU 2022  
 

 

 

 

Aprovat per la Subcomissió Acadèmica el  26/10/2021  

i confirmat per la Comissió Gestora el  11/5/2022 

 

 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY 
 

1. Matriculació de l’estudiantat en les PAU: del 23 al 30 de maig (el termini finalitza a les 14 hores 

del dia 30 de maig). El dia 31 de maig, fins les 14 hores, és per a que els centres educatius acaben 

les gestions de matrícula i graven tota la informació, tot i que s’aconsella fer aquesta feina només es 

puga.  

2. Control de llistats i aules per les universitats: 1, 2, 3 i 6 de juny. 

3. Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat: 7, 8 i 9 de juny. 

4. Correcció d’exàmens: del 10 al 15 de juny. 

5. Introducció de notes: 16 de juny. 

6. Entrega de notes: 17 de juny, a partir de les 13 hores. 

7. Termini per a sol·licitar revisions: 20, 21 i 22 de juny (el termini finalitza a les 14 hores del dia 

22). 

8. Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció):  

28 de juny.  

9. Període de petició de veure exàmens:  30 de juny i 1 de juliol. 

10. Visualització d’exàmens:  4 de juliol. 

 

 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 
 

1. Matriculació de l’estudiantat en les PAU: 20 al 28 de juny, (el termini finalitza a les 14 hores del 

dia 28 de juny). El dia 29 de juny, fins les 14 hores, és per a que els centres educatius acaben les 

gestions de matrícula i graven tota la informació, tot i que s’aconsella fer aquesta feina només es 

puga.  

2. Control de llistats i aules per les universitats:  30 de juny i 1 i 4 de juliol. 

3. Realització dels exàmens de les PAU per  l’alumnat: 5, 6 i 7 de juliol. 

4. Correcció d’exàmens: del 8 al 12 de juliol. 

5. Introducció de notes: 12 de juliol. 

6. Entrega de notes: 12 de juliol, a partir de les 17 hores. 

7. Termini per a sol·licitar revisions: 15, 18 i 19 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 

19).  

8. Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 

21 de juliol. 
9. Període de petició de veure exàmens: 22 i 25 de juliol. 

10. Visualització d’exàmens: 27 de juliol.  

 

 

 

 



 

 

 

CALENDARIO PAU 2022  
 

 

 

 

Aprobado por la Subcomisión Académica el  26/10/2021  

y confirmado por la Comisión Gestora el 3/11/2021 

 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO 
 

1. Matriculación del estudiantado en las PAU: del 23 al 30 de mayo (el plazo finaliza a las 14 horas 

del día 30 de mayo). El día 31 de mayo, hasta las 14 horas, es para que los centros educativos 

acaben las gestiones de matrícula y graben toda la información, aunque se aconseja hacer este 

trabajo en cuanto se pueda.  

2. Control de listados y aulas por las universidades: 1, 2, 3 y 6 de junio. 

3. Realización de los exámenes de las PAU por el alumnado: 7, 8 y 9 de junio. 

4. Corrección de exámenes: del 10 al 15 de junio. 

5. Introducción de notas: 16 de junio. 

6. Entrega de notas: 17 de junio, a partir de las 13 horas. 

7. Plazo para solicitar revisiones:  20, 21 y 22 de junio, (el plazo finaliza a las 14 horas del día 22). 

8. Resolución por la Comisión Gestora de las revisiones (incluyendo, si es el caso, la tercera 

corrección): 28 de junio.  

9. Período de petición de ver exámenes: 30 de junio y 1 de julio. 

10. Visualización de exámenes: 4 de julio. 

 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO 
 

1. Matriculación del estudiantado en las PAU: 20 al 28 de junio, (el plazo finaliza a las 14 horas del 

día 28 de junio). El día 29 de junio, hasta las 14 horas, es para que los centros educativos acaben 

las gestiones de matrícula y graben toda la información, aunque se aconseja hacer este trabajo en 

cuanto se pueda.  

2. Control de listados y aulas por las universidades: 30 de junio y 1 y 4 de julio. 

3. Realización de los exámenes de las PAU por el alumnado: 5, 6 y 7 de julio. 

4. Corrección de exámenes: del 8 al 12 de julio. 

5. Introducción de notas: 12 de julio. 

6. Entrega de notas: 12 de julio, a partir de las 17 horas. 

7. Plazo para solicitar revisiones: 15, 18 y 19 de julio (el plazo finaliza a las 14 horas del día 19).  

8. Resolución por la Comisión Gestora de las revisiones (incluyendo, si es el caso, la tercera 

corrección): 21 de julio. 

9. Período de petición de ver exámenes: 22 y 25 de julio. 

10. Visualización de exámenes: 27 de julio.  

 

 

 



Horari Proves d’Accés a la Universitat PAU 2022  

Horario Pruebas de Acceso a la Universidad PAU 2022 
 

Convocatòries ordinària i extraordinària /  Convocatorias ordinaria y extraordinaria  
 

  Dimarts / Martes 

7 de juny / 7 de junio 
5 de juliol / 5 de julio 

Dimecres / Miércoles 

8 de juny / 8 de junio 
6 de juliol / 6 de julio 

Dijous /Jueves 

9 de juny / 9 de junio 
7 de juliol / 7 de julio 

 

9:30-11:00 
HES CAS MAT  

      LAT 

      FAR 
 

11:45-13:15 
VAL   

 

ING 

 

MCS 

 

   

 

15:30-17:00 
ECO   

BIO 

CUA 

GEO 

QUI  

DIS 

GRI   

ARE 

ALE   

FRA   

ITA 

 

17:45-19:15 
FIS 

HAR 

DTE  

GEL 

HFI 

 

 

 

 

ASIGNATURA  /  ASSIGNATURA CODI   

CÓDIGO 

 ASIGNATURA  /  ASSIGNATURA CODI 

CÓDIGO 
Alemán / Alemany ALE  Geología / Geologia GEL 

Artes Escénicas II / Arts Escèniques II ARE  Griego II / Grec II GRI 

Biología / Biologia BIO  Historia de la Filosofía / Història de la Filosofia  HFI 

Castellano: Lengua y Literatura II / Castellà: 
Llengua i Literatura II 

CAS  Historia del Arte / Història de l’Art HAR 

Cultura Audiovisual II / Cultura Audiovisual II CUA  Historia de España / Història d’Espanya HES 

Dibujo Técnico II / Dibuix Tècnic II DTE  Inglés / Anglés ING 

Diseño / Disseny DIS  Italiano / Italià ITA 

Economía de la Empresa / Economia de 
l’Empresa 

ECO  Latín II / Llatí II LAT 

Física / Física FIS  Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II/ 
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 

MCS 

Fundamentos del Arte II / Fonaments de l’Art 
II 

FAR  Matemáticas II / Matemàtiques II MAT 

Francés / Francés FRA  Química / Química QUI 

Geografía / Geografia GEO  Valenciano: Lengua y Literatura II / Valencià: 
Llengua i Literatura II 

VAL 

 

En cas de solapament d’exàmens en l’horari, el tribunal comunicarà a 

l’estudiant quin examen es farà en el moment de l’horari i quan es farà 

l’altre examen coincident. 

En caso de solapamiento de exámenes en el horario, el tribunal comunicará al 

estudiante qué examen se hará en el momento del horario y cuando se hará el 

otro examen coincidente. 


