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INSCRIPCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LES 
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

BATXILLERAT 2021 
 

 
Presencialment a la Secretaria de l’institut en l’horari següent: 
 

Dies: 28 i 29 de juny. Horari: De 9 a 14 h. 
 

IMPORT de  les taxes d’inscripció 
 Matrícula ordinària  ............................................................................. 78,20 € 

 Família nombrosa o monoparental de categoria general  ............... ...39,10 € 

 Exempció Total: a) Família nombrosa o monoparental de categoria especial o honor. b) 
Alumnat afectat per una discapacitat igual o superior al 33%. c) Alumnat amb Matrícula 
d’Honor o amb Premi Extraordinari en 2n de batxillerat. d) Alumnat víctima del terrorisme. e) 
Alumnat víctima de violència de gènere. e) Alumnat subjecte al sistema de protecció de 
menors o al sistema judicial de reeducació. f) Alumnat en situació d’exclusió social. 

 

L’import s’ingressarà en la sucursal bancària directament o es farà 

transferència en el compte bancari de BANKIA-CAIXABANK. L’institut no 

facilita cap document per anar a pagar ni accepta diners en efectiu. 

IMPORTANT: No s’admeten captures de pantalla de mòbil del justificant de 

pagament. 

 
COMPTE NÚM. ES15 2038 6543 9260 0002 2653 

Beneficiari: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. 

Concepte: Taxes PAU + Nom i cognoms de l’alumne/a. 
 

L’alumnat beneficiari d’algun tipus d’exempció haurà d’acreditar-la amb la 

documentació escaient. Cal aportar original i fotocòpia. 

El títol de Família Nombrosa o de Família Monoparental haurà d’estar 

vigent en la data de matrícula de les Proves. No s’admet la sol·licitud de 

renovació del títol. Sí que s’admet el Títol Temporal (vigent en el 

termini de matrícula de les PAU). 

 

Reunió informativa: No hi ha reunió informativa en la convocatòria 
extraordinària, ja s’hi va fer al maig. 
 

MOLT IMPORTANT! 
 

 L’alumnat que haja aprovat els estudis de Batxillerat és recomanable que realitze el dipòsit de Títol 
de Batxiller abans d’inscriure’s per a les PAU per evitar problemes futurs. 

 Qui no aprove Batxillerat, NO ha de pagar les taxes del MODEL 046 corresponents al Títol de 
Batxiller. Si les paga i no té aprovat tot el Batxillerat no es farà devolució. 

 

ALTRA INFORMACIÓ: 
 

 L’alumnat ha de concórrer a les proves (amb 45 minuts d’antelació al primer examen el primer dia i 
15 minuts els altres) amb el DNI, NIE original. (No valdran documents identificatius que no porten 
fotografia i no siguen oficials). No us oblideu del material de suport: calculadora, regle, etc. 

 Lloc i hora de les proves: E. Politècnica Superior Gandia; Paranimf, 1; El Grau de Gandia. Hora: 9.30 

 L’alumnat que només es presente a la Fase Voluntària haurà de presentar-se el primer dia de les 
Proves, a les 11:45. 

 Informació i dubtes: Tels. 961970789 o 961970890 E-mail: sal.acceso@upv.es. 
    Web: http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau 

 Tribunal núm. 24 Instruccions d’accés: http://www.upv.es/entidades/SA/acceso/insT24.pdf 
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