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MATRÍCULA A LES PAU: 

ALUMNAT QUE HA ACABAT 2N DE BATXILLERAT I S'EXAMINA DE  LES

PAU  (Convocatòria  Ordinària)

TRÀMITS A REALITZAR

1.- PAGAMENT DE LA TAXA QUE DÓNA DRET A L'EXÀMEN:

   -  TELEMÀTICAMENT

2.- ACUDIR A L'IES PER ENTREGAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

  -Rebut de la taxa pagada.

 -Fotocòpia i original del DNI/NIE (2 còpies). 

 -2 fotocòpies del llibre de família.  

- Documentació acreditativa de qualsevol bonificació (si correspon): Familia Nombrosa,

Familia Monoparental,...



A TENIR EN COMPTE A L'HORA DE PAGAR LA TAXA

L'IMPORT CORRESPONENT A LA MATRÍCULA: 

- Família ordinària : 78,20€

- Família nombrosa de categoria general: 39,10€

- Família monoparental de categoria general:  39,10€

(El títol de Família Nombrosa i Família

Monoparental haurà d'estar vigent en

la data de matrícula de les proves)

DISPOSEN D'EXEMPCIÓ TOTAL DE LA TAXA:  

- Matrícula d'Honor en l'avaluació global del 2n curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat.

- Famílies nombroses de categoria especial.

- Famílies monoparentals de categoria especial.

- Víctimes d’actes de violència sobre la dona.

- Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes.

- Alumnat afectat per una discapacitat igual o superior al 33%

- Alumnat amb protecció de menors /sistema judicial de reeducació. 

- Alumnat amb exclusió social. 



https://portal.edu.gva.es/joanfuster/documentacio-i-tramits/
 





HORARI DE MATRICULACIÓ AL CENTRE

26 de MAIG de 9 a 13h 
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LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PAU

  TRIBUNAL 23



HORARI PROVES PAU

L'alumnat haurà
d'estar al lloc de les

proves a les 8:45 

L'alumnat  que fa
únicament la part

voluntària haurà d'estar a
les 12h del primer dia per a

arreplegar les etiquetes



- HORARI BUS  07:30h 

- RECORDAR PORTAR EL DNI 

 



LES ETIQUETES 





FEU-LI UNA FOTO PER SI ES PERD 



RESULTATS  DE  LES  PROVES



Per a conèixer el resultats de les proves  l ’alumnat
haurà d'imprimir la seua targeta de selectivitat
(PAU), que es podrà descarregar en
https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec
util itzant l 'usuari i  la clau que apareixen en les
etiquetes que van ser l l iurades a l ’ iniciar les PAU.

Aquesta informació és necessària per a poder
realitzar la preinscripció a la Universitat.

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


REVISIONS DE LES
QUALIFICACIONS

UED  |  Profile



En què consisteix la revisió? 

En comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de la primera

correcció i qualificació. Suposa fer una segona correcció de

l'examen. 

El resultat de la revisió podrà pujar, mantindre o baixar la nota

donada inicialment. 

La qualificació serà la mitjana de les dues correccions, que podrà

ser menor, igual o major que l'obtinguda en la primera correcció. 



L'estudiantat, o els seus representants legals podran sol·licitar, per via telemàtica

mitjançant el Portal de l'Alumnat, a la Comisió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció

al Sistema Universitari  Valencià, la revisió de la qualificació obtinguda en un o més exàmens

dels que composen les proves d'accés a la universitat. 

La sol·licitud presentada fora de termini serà desestimada. 

 

El termini de presentació d'aquestes sol· l icituds de
revisons  és:

  -   20,21 i  22 de juny (Convocatòria Ordinària)
  -   15, 18 i   19 de juliol (Conv. Extraordinària)

FINS LES 14 HORES DEL DIA CITAT



Què passa si entre la primera i segona correcció hi ha una
diferència de 2 o més punts? 

Es farà una tercera correcció  per un altre corrector. En
este cas la nota definitiva serà la mitjana de les tres

correccions. 



La comunicació dels  resultats de la revis ió es farà públ ica,

per la COMISIÓ GESTORA:

  -   28 de juny (Convocatòria Ordinària)

  -   21 de jul iol  (Conv. Extraordinària)

La comunicació dels  resultats serà a partir  de les 18h.

L'estudiantat podrà demanar veure l 'exàmen el  30 de juny

i  1  de jul iol  per veure' l  el  4 de jul iol.  

I  per a la convocatòria extraordinària es demanarà el  22 i

25 de jul iol  per a veure' l  el  27 de jul iol.  

 



TOTA LA INFORMACIÓ DE LES PAU A : 
 

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

 
 



ACCÉS A LA UNIVERSITAT



R E U N I Ó

I N F O R M A T I V A

A C C É S

U N I V E R S I T A T

2 2  D E  J U N Y  1 0  H .

A U L A  D 0 7



MOLTA
SORT A LES

PAU !!
 


