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MATRICULA I TAXES DEL SELECTIU
CURS 2020-2021

Els imports vigents són:

Taxa per Prova d’Accés Ordinària 78,20 €

Família Nombrosa Categoria General  39,10 €

Família Nombrosa Categoria Especial Exempts

Víctimes de Violència de Gènere Exempts

Família Monoparental Categoria General 39,10 €

Família Monoparental Categoria Especial Exempts

Alumnes amb minusvalidesa (afectat per una discapacitat igual
o superior al  33%).

Exempts

Alumnes amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de
batxillerat (segons l’acord de la Comissió Gestora del dia 28 de
febrer de 2007)

Exempts

S’ha de aportar  documentació acreditativa de totes les situacions,  escanejada o
fotografiada, i remesa al correu del centre (46021290.secret@gva.es).

El pagament de la taxa de la prova d’accés haurà d’ingressar-se en Bankia en el compte: 

ES97 2038 - 6025 - 51 - 6000016979.

El Títol de Batxillerat és obligatori sol·licitar-lo. A la pàgina web del centre hi trobaràs
els  dos  impresos,  la  sol·licitud i  la  taxa de  la  Generalitat,  ingressada  en  les  entitats
col·laboradores que figuren a l’imprès. 

L’import és de 44,50 €, i de 22,25 € per Família Nombrosa

CALENDARI

ORDINÀRIA EXTRAORDINÀRIA

MATRÍCULA PAU (EBAU) Del 27  al 28 de Maig del 28 al 29 de Juny

RESULTATS PAU (EBAU) 18 de Juny 14 de Juliol

REVISIONS (on-line) del 21 al 23 de Juny del 16 al 20 de Juliol

L’estudiant podrà imprimir-se la seua targeta de qualificacions de les PAU des del Portal
de l’alumne:

https://appweb.edu.gva.es/paseu

a partir del dia següent, amb la clau que se’ls proporcionarà el primer dia de les PAU.

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18529_BI.pdf
https://appweb.edu.gva.es/paseu
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=TITULOS
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La presentació de revisions o segones correccions s’efectuarà via telemàtica dirigida a la
universitat respectiva, i el termini de presentació de sol·licituds és de tres dies hàbils des
de la data de publicació de les qualificacions. Aquest termini és improrrogable de manera
que les peticions de les revisions presentades fora de termini seran desestimades.


