INSTRUCCIONS TRÀMIT TÍTOL I INSCRIPCIÓ PROVES PAU ALUMNAT CICLES FORMATIUS 2022

INSCRIPCIÓ A LES PROVES PAU (alumnat que vol continuar estudis a la Universitat)
1. Heu de fer vosaltres directament ingrés o transferència de l’import d’inscripció a les PAU en el següent compte bancari I amb
la descripció que vos detallem a continuació.
Entitat

CAIXABANK

Número de compte ES89 2100 7084 5813 0012 6559
(CODI IBAN)
Beneficiari

UNVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Descripció

“Taxes PAU” + <nom i cognoms de l’alumne/a que es presenta a les PAU>

Import

Ordinari: 78,20 €
*Bonificació del 50%, 39,10 €: Família Nombrosa o Monoparental de categoria General:
*Exempció total de la taxa: Família Nombrosa o Monoparental de categoria Especial; Discapacitat igual o
superior al 33%, Matrícula d’Honor en l’avaluació en l’avaluació global de l’etapa de Batxillerat o Premi
Extraordinari; víctima de violència de gènere; víctima del terrorisme; alumnat subjecte al sistema de
protecció de menors o al sistema judicial de reeducació; alumnat en situació d’exclusió social.
*L’alumnat amb taxa reduïda o exempta per alguna d’estes causes ho haurà d’acreditar documentalment:
portar a Secretaria original i còpia de la documentació acreditativa.

2. Heu de presentar a Secretaria del centre, preferiblement abans del dijous 26 de maig de 9.00 a 14.00 hores (tot i que el
termini de matrícula és del 23 i al 30 de MAIG de 2022) el resguard del pagament de la taxa i el full d’inscripció en les proves
PAU emplenat i signat.
**Si heu de presentar-vos a la convocatòria extraordinària de les PAU de juliol (5, 6 i 7 de juliol), passeu per Secretaria entre el
20 i 28 de JUNY (de 9.00 a 14.00 hores) per repetir el procediment d’inscripció de nou.

INFORMACIÓ SOBRE LES PAU
L’alumnat ha de concórrer a les Proves aportant DNI, NIE o Passaport, I preferiblement amb 45 minuts d’antelació al primer
examen del primer dia de les PAU, I amb 15 minuts d’antelació a la resta dels exàmens.
Convocatòria

Dies de realització

Tribunal I lloc d’actuació

Juny

7, 8 i 9

E. Politècnica Superior de Gandia (Paranimf, 1-Grau de Gandia)
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