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ACCÉS A LA UNIVERSITAT



 

LA PREINSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT

DATES PER A LA COMUNITAT VALENCIANA: En cas de matrícula en altra comunitat

autónoma s'ha de consultar el calendari que corresponga. 

D E L  2 0  D E  J U N Y

F I N S  E L  8  D E

J U L I O L

F I N S  L E S  1 4 H  



L'alumnat que haja superat la PAU en convocatòria de juliol de 2022 a la

Comunitat VAlenciana haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció

telemàtica des del moment en què dispose de la seua clau de PAU

(PRIMER DIA DE LES PROVES), fins al dia 8 de juliol inclusivament, encara

que no es coneguen les seues qualficacions de la prova d'accés de juliol. 

L'alumnat que tinga aprovada la PAU en la convocatòria de JUNY 2022 i

es presente a la convocatòria extraordinària de juliol 2022 per pujar

nota, ha de presentar també la seua sol·licitud de Preinscripció del 20 de

juny al 8 de juliol. Les seues qualificacions de PAU JULIOL 22 no serviran

per a pujar nota aquest curs, només serviran, si és el cas, per a la

preinscripció de 2023 al curs 2023-2024. 

Atenció : 



PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LA PAU 2022: 
 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY: 

El dia 17 de juny (a partir de les 13h). 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL: 

El dia 12 de juliol (a partir de les 17h). 

Aquest alumnat farà la preinscripció a la Universitat sense conéixer les seues

qualificacions, serà el programa informàtic el que inclourà les qualificacions

quan estiguen disponibles, abans del procés de baremació i adjudicació de

places. 



PREINSCRIPCIÓ EN LA NOSTRA COMUNITAT
Per obtenir plaça en el primer curs dels estudis universitaris oficials de grau

es realitzarà a través de l'assistent telemàtic que es trobarà disponible en

les dates abans indicades en aquesta adreça d'internet: 

www. preinscripcion.gva.es 

Aquest enllaç et duu a tramitadoredu.gva.es on hauràs d'obtenir una clau

d'accés i a continuació entrar amb el vostre usuari i contrassenya. 

Tot l'estudiantat ha de presentar la preinscripció mitjançant l'assistent

telemàtic. 

Aquells que hagen de presentar documentació, la formalitzaran també

mitjançant l'assistent, escanejaran la documentació i la pujaran a la web, en

l'apartat que corresponga, durant el procés de sol·licitud de preinscripció. 



Ningun estudiant/a podrà presentar la sol·licitud de
preinscripció en paper en la universitat.  



Abans de realitzar el procediment, heu d’entrar en l’apartat

“Instruccions de Preinscripció” i llegir-les atentament.

Només es pot realitzar una preinscripció per comunitat autónoma. La

preinscripció que feu en aquest enllaç és per a la Comunitat Valenciana,

és a dir, podrem posar graus universitaris d'Alacant, València i Castelló

(Universitat de València, Universitat Politècnica de València (campus de

Vera, d’Alcoi i de Gandia) Universitat Jaume I de Castelló, Universitat

d’Alacant, Universitat Miguel Hernández d’Elx.

PREINSCRIPCIÓ EN LA NOSTRA COMUNITAT



Per a realitzar preinscripcions a altres Comunitats Autònomes teniu el

següent enllaç:      http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-

mecd/in/comunidades-autonomas.html 

En aquest cas heu d'entrar en la Conselleria d'Educació que us interesse o

en la pàgina web de la Universitat pertinent, tenint en compte que els

terminis poden no ser els mateixos.

PREINSCRIPCIÓ EN ALTRA COMUNITAT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERIODE DE PREINSCRIPCIÓ : 

Del  20 DE JUNY AL 8 DE JULIOL  aquest últim  fins les 14h

(ambdós inclosos). 

TELEMÀTICA PER A TOT L'ESTUDIANTAT

 

Enllaç per a realitzar la preinscripció: 

www.preinscripcion.gva.es 



Pasos en la preinscripció: 
1.- Entrar en www.preinscripcion.gva.es

 
 
 

Aquest enllaç et duu a tramitadoredu.gva.es on
hauràs d'obtenir una clau d'accés i a continuació

entrar amb el vostre usuari i contrassenya. 
NO ÉS LA MATEIXA QUE LA CLAU DE LES PAU.



OMPLIR LA SOL·LICITUD 
Inmediatament es carregaran en la sol·licitud les seues dades

personals identificatives bàsiques i les seues qualificacions de PAU
quan estiguen disponibles, que no podràs modificar. 

La mateixa titulació la pots demanar en diverses Universitats de la CV i
compten com a opcions diferents. 

Posa atenció a  l'elecció dels graus. Poden apareixen tant públics com privats.  

 Sol·licitar, per ordre de preferència,  fins un màxim de 20
titulacions: 



QUI HA DE PUJAR DOCUMENTACIÓ: 
- Alumnat amb  DISCAPACITAT: Document que ho acredite. 

- Alumnat esportista d'alt rendiment de fora de la C.V. 
Alumnat que tinga condició d'esportista d'alt nivell o esportistes d'èlit de la C.V.  únicament haurà
d'indicar-ho seleccionant en el desplegable de l'assistent telemàtic el Butlletí Oficial de l'Estat o el
Diari Oficial de la Generalitat Valencian, respectivament, on està publicada aquesta condició. No

hauran de pujar cap document respecte aquesta condició.
- Alumnat quer estiga en possesió d'un títol de tècnic superior de formació professional, o tècnic

superior d'arts plàstiques i disseny, o de tècnic esportiu superior, encara que s'hagen presentat a la
Fase Voluntària de 2022 o 2021 o 2020 0 2019 o 2018 o 2017 o a la FAse específica de la PAU els anys

2016 o  2015 o 2014  a la C.V.  i tinguen clau per accedir al PORTAL de l'alumne PASEU. 
 



Es pujarà en l'apartat corresponent dintre de l'assistent.
Sense el compliment d'aquest tràmit no es considerarà

vàlidament realitzada la preinscripció per als alumnnes que
tinguen l'obligació d'adjuntar documentació (pujant-la al

web). 

On es puja la documentació? 



VALIDEM!
Una vegada emplenada la sol·licitud  (i pujada

documentació si és el cas) l'alumnat haurà de premer
l'OPCIÓ DE VALIDAR i l'assistent donarà opció a modificar

les dades consignades o a "presentar"

Quan es prem l'opció "presentar", la sol·licitud ja NO es
pot MODIFICAR. Si l'alumne vol fer un canvi haurà 

 d'iniciar el procés de nou  i omplir una nova sol·licitud.
Després comprovar i presentar.   



PRESENTADA! 
Una vegada presentada (polsada a l'assistent opció de

"PRESENTAR", s'haurà presentat telemàticament la
mateixa i per tant no s'ha de presentar en paper. 

Si per qualsevol circumstància realitzen diverses
sol·licituds temàtiques, es considerarà vàlida

l'ultima presentada en l'assistent telemàtic. 



LLISTES D'ESPERA
L'estudiantat que no haja obtingut la titulació

universitària desitjada i es trobe en llista d'espera en
alguna, haurà de consultar els corresponents web de

les universitats públiques valencianes per a seguir
confirmant el seu interès en la titulació desitjada. 



Estudiantat que no obtinga plaça
universitària per mitjà del procés de

preinscripció

L'alumnat que no obtinga plaça quan es resolga el procés de
preincripció amb l'assignació inicial o posteriorment en la gestió de
les llistes d'espera que realitzen les universitats, haurà de consultar

les pàgines web de les mateixes i posar-se en contacte amb la
universitat o universitats en les què desitjarien ser admesos, al mes

de setmbre per sol·licitar les places que hagen quedat vacants. 



MATRÍCULA
-
 
 

Us donaran dia i hora per a fer-la. 
 

Podeu entrar a aquest enllaç per veure tota la info de la PREINSCRIPCIÓ I
MATRÍCULA : 

 
 

https://innova.gva.es/es/web/universidad/preinscripcion
 
 



DUBTES:
- ADMINISTRATIUS : A la
secretaria del centre. 

- Sobre l'accés a la Universitat: 
departamentorientaciosueca@gmail.com



¡Sort a totes
i tots!

D E P A R T A M E N T  D ' O R I E N T A C I Ó
I  C O O R D I N A C I Ó  D E  L E S  P A U  

I E S  J O A N  F U S T E R  S U E C A


