INSCRIPCIÓ A LES PAU (PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT) (BATXILLERAT – CICLES FORMATIUS)
Convocatòria:

 Ordinària (Juny)



CURS 2020-2021

Extraordinària (Juliol)

ALUMNE/A (Cognoms i nom):

DNI /NIE:

-

Data de naixement:

--

Telèfon mòbil de contacte de l’alumne/a (Obligatori i operatiu): 


Adreça electrònica (Obligatòria i en majúscules. Indica el número 0 barrat així:):

 Ciències  Ciències Socials
 Humanitats  Sense modalitat (Per estudis musicals)

Modalitat de Batxillerat:
Si tens, a partir de 1r d’ESO, alguna resolució
favorable d’exempció de valencià o no has cursat
valencià en 4t d’ESO o 1r o 2n de Batxillerat:
estaràs exempt de la prova de valencià.

Exempció de valencià:
 Sí exempt

 No exempt

Curs acadèmic: ________ / ________

Batxillerat aprovat en:

Convocatòria:  Ordinària  Extraordinària

 He fet un Cicle Formatiu de Grau Superior
 Exempt 2018 (Fase obligatòria)

Altres circumstàncies:

 Ja tinc aprovada la selectivitat però vull millorar-ne la nota
 Tinc suspesa la selectivitat en convocatòries anteriors

Vull examinar-me de la...
(Si no t’has examinat mai de l’Obligatòria
no té sentit marcar solament la Voluntària)

Pots marcar una o les dues caselles:
 Fase OBLIGATÒRIA

 Fase VOLUNTÀRIA

FASE OBLIGATÒRIA
Marca les assignatures que vols examinar-te:

 Castellà: Llengua i Literatura II
 Valencià: Llengua i Literatura II
 Idioma estranger:


Assignatura troncal general de modalitat:
(Indica sols una i que hages cursat en 2n curs):
(És obligatori triar-ne una vinculada a la teua modalitat
de batxillerat. No ho deixes en blanc):

Anglés

 Matemàtiques II

Altre:_________________

 Matemàtiques aplicades a les C. Socials II

(Obligatori marcar el cursat en 2n de Batxillerat)

 Llatí II

 Història d’Espanya
Continua darrere 

FASE VOLUNTÀRIA





Marca un màxim de 4 caselles diferents de la marcada en la Fase Obligatòria.
Compte amb les assenyalades amb un asterisc (*) que ja pots haver marcat anteriorment.
Pots examinar-te també d’assignatures que mai no hages cursat.
L’opció més habitual és marcar les troncals generals de què estàs matriculat/da.

 Arts Escèniques

 Geologia

 Biologia

 Grec II

 Cultura Audiovisual

 Història de l’Art

 Dibuix Tècnic II

 Història de la Filosofia

 Disseny

 Llatí II (*)

 Economia de l’Empresa

 Matemàtiques aplicades a les C. Solcials II (*)

 Física

 Matemàtiques II (*)

 Fonaments de l’Art II

 Química

 Geografia

 Anglés (*)  Alemany  Francés  Italià

IMPORTANT: Revisa de nou totes les opcions que has escollit per tal d’evitar errors en les assignatures que t’examinaràs.

Firma de l’alumne/a:

A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÓ

 Ordinària
 Família nombrosa general o  Monoparental general
 Família nombrosa especial o  Monoparental especial

Tipus de matrícula:

 Discapacitat ≥ 33%
 Matrícula d’honor / Premi extraordinari
 Víctima del terrorisme o de  Violència de gènere

Nota mitjana de Batxillerat:

,

Alumnat que sols es presenta a la Fase Voluntària o millora de nota:
Nota PAU anterior:

,
(Segell)

Grau de Gandia, (Data): _____________________________

