
MATRICULACIÓ  EN  LES  PROVES  D’ACCÉS  A  LA  UNIVERSITAT 2020 

 
L’últim dia per matricular-se en les PAU és el dijous dia 30 de juliol fins les 14:00h  
 

Aquesta matrícula es formalitzarà en tres etapes. Primer s’abonaran les taxes de matrícula següents:  
El rebut l’haurà de generar cada alumne/a a través del web: 
http://cvnet.cpd.ua.es/uaPagos2/PagarRecibo/Recibo  (En tipus d’accés, poseu: Personal Extern a la Universitat i 
en concepte, poseu: Proves d’aptitud accés Universitat) 

 

Matrícula ordinària  78,20  

Família nombrosa-monoparental ordinària (*)   39,10  

Família nombrosa-monoparental especial (*) EXEMPTS 

Matrícula d’Honor global EXEMPTS 

Premi Extraordinari de Batxillerat EXEMPTS 

Discapacitats, Víctimes Violència de Gènere-Terrorisme EXEMPTS 

 

En segon lloc s’ha d’emplenar un formulari on-line en la web de l’Institut (apartat de Secretaria)  

www.iescotesbaixes.org/ebau  

Finalment, una vegada fets els tràmits anteriors heu d’enviar els documents següents,  escanejats en 

format pdf o jpg: el DNI / NIE, el resguard justificatiu del pagament i, en el cas que no siga la 

matrícula ordinària, també s’haurà d’enviar el document acreditatiu de la reducció de la taxa (carnet 

o llibre de Família nombrosa, certificat de discapacitat, etc) al correu següent: ebau@iescotesbaixes.org  

En el cas de les Matrícules d’Honor, si no figura aquesta opció en el desplegable, heu de marcar l’opció  

“família nombrosa especial” per tal que es genere el rebut amb 0 €. 
 

També heu de sol·licitar ara l’expedició del Títol, (instruccions del tràmit en la mateixa web )  
 
 

PROVES  D’ACCÉS  A  LA  UNIVERSITAT  (PAU) 

 

Les proves PAU es faran en setembre en l’EPSA Alcoi (edifici Ferrándiz), per la qual cosa l’alumnat 

es presentarà allí amb el DNI/NIE , la targeta sanitària (SIP) i el resguard d’haver abonat les taxes de 

matrícula 45 minuts abans de la realització del primer examen  (8:45 hores del dia 8 de setembre)   
 

La fase obligatòria de la prova consta de 5 exercicis (4 comunes i 1 troncal de modalitat obligatòria). 

La qualificació d’aquesta fase serà la mitjana aritmètica dels cinc exercicis. Aquesta nota ha de ser igual 

o major de 4 i el resultat de ponderar la nota mitjana de batxillerat (60%) i la nota d’aquesta fase 

obligatòria (40%) ha de resultar igual o major de 5 per tal de resultar Apte. 
 

La nota obtinguda amb aquesta ponderació és la nota d’accés, que pot ser incrementada en la 

preinscripció, sumant-li el producte de les 2 millors notes de la fase voluntària (amb qualificació ≥ 5) 

per la ponderació que tinga en la titulació a la qual es pretén accedir obtenint la nota d’admissió.  
 

El dia 16 de setembre a partir de les 17:00h, els centres rebran les actes amb les qualificacions i els 

alumnes podran consultar els resultats en el Portal de l’alumne, l'enllaç del qual figura a continuació, i 

on tindran també tota la informació referent al procés de revisió-segona correcció de les qualificacions.  
 

Universitat d’Alacant: Portal de l’alumne:            https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec  

Informació preinscripció universitària: http://sa.ua.es/es/preinscripcion/instrucciones-generales.html  

Enllaços de la Conselleria:                    http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau 

                                                               http://innova.gva.es/va/web/universidad/ preinscripcion  

La preinscripció  a la universitat es farà mitjançant l’assistent telemàtic de la conselleria a partir del 

dia 14 de setembre, doncs ja tindreu el nom d’usuari i la clau d’accés del Portal que vos farà falta per 

fer la preinscripció. L’enllaç és el següent;    http://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion i 

entra en l’aplicació de la preinscripció   
El termini per fer la preinscripció  a la universitat anirà des del 14 al 21 de setembre a les 14:00h 
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