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

CURS 2019/2020 (passar per secretaria)
Convocatòria de Juny realització de les proves Tribunal Número 13 (L434)  I.E.S. LAURONA  LLIRIA
Convocatòria de Juliol realització de les proves Tribunal Número 13 (L434)  I.E.S. LAURONA  LLIRIA

Els alumnes han de presentar el  DNI i  arribar mitja hora abans de la
realització de les proves.

CONVOCATÒRIA
ORDINARIA JUNY

CONVOCATÒRIA
EXTRAORDINARIA JULIOL

Matrícula Selectiu Del 15 al 26 de juny Del 20 de juliol al 2 de setembre
Data Exàmens Selectiu 7,8 i 9 de juliol 8,9 i 10 de setembre

Lliurament dels Resultats 17 de juliol 16 de setembre
Termini presentació

revisions
18,19,20 i 21 de juliol Del 17 al 21 de setembre

TAXES
L’abonament és realitzarà a la Oficina de Caixa Popular de Llíria, amb aquesta finalitat cal passar
per la Secretaria del Centre,  amb la documentació acreditativa,  per vore quina taxa correspon a
cadascú dels alumnes

Quantitat

Taxa per Prova d’Accés Ordinària 78,20 €
Família nombrosa Categoria general (abans 1a) 39,10 €
Família nombrosa Categoria Especial (abans FN 2a) Exempts
Víctimes de violència de gènere Exempts
Família Monoparental categoria general 39,10
Família monoparental categoria especial Exempts
Alumnes amb minusvalidesa (afectats per una discapacitat igual o superior al 33%) Exempt
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)

Exempt

La condició de família nombrosa es justificarà amb el títol de família nombrosa degudament actualitzat i una fotocòpia
del mateix. La condició de família monoparental s’acreditarà aportant el títol de família monoparental expedit per la
Conselleria  competent.  La condició de  víctima de violència de gènere es  justificarà  aportant  resolució judicial  o
administrativa on s’acredite aquesta circumstància
Els alumnes amb minusvalidesa (afectats per una discapacitat igual o superior al 33%) Cal justificar aquesta situació.
Els alumnes becaris de segon de batxillerat no estan exempts del pagament de les taxes

EXEMPCIÓ DE VALENCIÀ
De conformitat amb els acords de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció del dia 10/05/2018, 

actualitzats després de la reunió del 23/10/2018:

Sols podrà estar exempt de Valencià en les PAU aquell estudiantat que haja rebut resolució positiva d’exempció de
l’assignatura en algún dels tres últims cursos: 4t d’ESO o 1r de Batxillerat o 2n de Batxillerat.
Haver obtingut resolució positiva de exempció de valencià en les PAU per la D.G. de Política Educativa. 

No oblides comunicar-ho a la Secretaria del Centre.



ABONAMENT BANCARI

L’abonament es realitzarà a l’oficina de Caixa Popular, Cr. Pla de l'Arc núm. 65 de Llíria,  al 
següent número de compte, d’acord amb les taxes anomenades:

IBAN

ES92 3159 0062 0423 5518 8422

SOL·LICITA AL BANC UN REBUT. A l’hora de realitzar l’abonament n’oblides indicar el
teu nom i cognoms i les sigles PAU al costat.

Una vegada realitzat l’ingrés has de passar,  obligatòriament, per la Secretaria del Centre per a
formalitzar la matricula a la Prova d’Accés a la Universitat.

CICLES  FORMATIUS  (faran  la
matrícula  de  2  assignatures  de  la  Fase
Específica)
Els  estudiants  de  cicles  formatius  podran
accedir  a  la  universitat  amb  la  seua  nota
mitjana  del  cicle  formatiu,  però  si  volen
pujar  nota  podran  presentar-se  a  la  Fase
Voluntària  de  la  prova.  Els  estudiants  de
cicles  formatius  tindran  la  mateixa  Fase
Voluntària que els estudiants de batxillerat,
i també les mateixes ponderacions.

MILLORA DE LES P.A.U.
Els  estudiants  amb  la  PAU  ja  aprovada
anteriorment  a  la  normativa  actual  se  li
considerarà la seua nota d’accés a la universitat
anterior equivalent  a l’actual  Nota d’Accés a la
Universitat (NAU).
Tots els estudiants que vulguen millorar la seua
nota de les PAU podran fer-ho presentant-se a la
Fase Obligatòria, a la Fase Voluntària o a les dues
fases, en qualsevol convocatòria. 

NOTA INFORMATIVA PAU 2019
 Els estudiants que només es presenten a
la Fase Voluntària haurà de presentar-se
al  seu  tribunal  d’acord  amb  les
instruccions  que  done  la  universitat
corresponent. 

 La web https://uvapp.uv.es descriu l'aplicació per a 
mòbils de la Universitat de València. Des d'aquesta adreça es 
poden descarregar les versions per Android i per iPhone. 
Aquesta aplicació, d'interès per als estudiants de nou ingrés, 
permet obtenir informació sobre la UV i rebre avisos sobre 
dates d'interès relacionades amb les PAU: publicació de 
qualificacions, resultats d'admissió, dates de matrícula, 
adjudicació de llistes d'espera, etc.

És absolutament imprescindible que, en cadascun dels exercicis, l’estudiant acredite la seua
identitat davant el tribunal presentant el DNI.

https://uvapp.uv.es/
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