
PROVES  PAU 2016 – INFORMACIÓ

JUNY JULIOL

Presentació de sol·licituds 30, 31 maig, 1, 2 juny (abans 12h) 28, 29, 30 juny  (abans 12h)

Proves 7, 8 i 9 de juny 5, 6 i 7 juliol

Lliurament resultats 17 juny 13 juliol

Reclamacions 18, 20 i 21 juny 15, 16 i 18 juliol

Resolució reclamacions 27 juny 20 juliol

0.- MATRICULA
Per poder presentar-se a les proves PAU cal haver demanat el títol de Batxillerat o Cicle Formatiu (us informarà el tutor)
• Sol·licitud de títol complimentada
• Taxes de títol (model 046 que us donarem al centre) pagades al banc (batx 44,52)

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD  PAU. Els dies indicats has de presentar a Secretaria:
• El full de matrícula de les PAU degudament complimentat
• DNI actualitzat
• Rebut de l'ingrés de les taxes de matrícula

CAJAMAR ES23 3058 2279 7127 3870 0012
TAXES EXEMPTS

Ordinària 78,20 € Familia nombrosa especial

Familia nombrosa general 39,10 € Alumne amb minusvalidesa = o > 33%

Familia monoparental general 39,10 € Alumne amb matrícula d'honor

Victimes violència gènere

Cal presentar còpia del certificat justificatiu Familia monoparental especial

1.- Estructura de la PAU
A: Fase general (obligatòria, consta de 5 exàmens)
Castellà:  Llengua  i  Literatura;  Valencià:  Llengua  i  Literatura;  Idioma  (alemany,  anglés,  francés,  italià  o  portugués);  Història
d'Espanya o Història de la Filosofia i 1 assignatura de modalitat.

B: Fase específica: (voluntària)
Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de 4 assignatures, diferents de les triada a la fase General.

2.- Característiques de la PAU
1. Tots els exàmens seràn d'una hora i mitja i tindran 2 opcions, l'estudiant n'escollirà una i la contestarà completa.
2. Hi haurà un descans de 45 minuts entre exàmens
3. Els exàmens es puntuaràn de 0 a 10 (amb 2 decimals)

3.- Qualificació de la PAU i accés a la Universitat
PAU:

1. La qualificació de la fase general és la mitjana dels 5 exàmens (major o igual que 4)
2. La NAU (nota d'accés a la Universitat) és la mitjana ponderada entre la mitjana de batxillerat (60%) i la nota de la fase

general de la PAU (40%)
3. La NAU (nota d'accés a la Universitat) té validesa indefinida

Nota d'accés a titulacions Universitàries:
1. Es considerarà la nota d'acces a la Universitat (NAU) incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de

la fase específica
2. Només  es consideraran les qualificaciones de la fase específica que siguen iguals o superiors a 5.
3. Les ponderacions de les assignatures de la fase específica resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 o 0,1 o 

0,2 per la qualificació de l'examen corresponent, d'acord amb el document de ponderacions   
http://www.ceice.gva.es/univ/docs/PONDERACIONES_V_M_2016.pdf.

4. La fórmula de càlcul de la qualificació d'accés a una determinada titulació és la següent:
(QFG x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2 (batxillerat)
QFG (qualificació de la fase general  PAU amb 3 decimals), QMB (mitjana de batxillerat amb 2 decimals),  a i  b són els
coeficients de ponderació (0, 0'1, 0'2), M1 i M2 (qualificacions amb 2 decimals de les 2 assignatures de la fase específica que
més beneficie a l'alumne)
NMC + a x M1 + b x M2 (cicles)
NMC (mitjana de CICLE FORMATIU amb 3 decimals), M1 i M2 (qualificacions amb 2 decimals de les 2 assignatures de la
fase específica que més beneficie a l'alumne)

5. Els exàmens de la fase específica sols tenen validesa els dos cursos següents.

http://www.ceice.gva.es/univ/docs/PONDERACIONES_V_M_2016.pdf


4.- Reclamacions

L'estudiant podrà demanar una reclamació o una segona correcció. La reclamació suposa comprovar que no hi ha hagut errors en
el procés de correcció i qualificació. La sol·licitud de reclamació anul·la la possibilitat de demanar una segona correcció.
La segona correcció suposa que un altre corrector diferent corregirà de nou l'exàmen. La qualificació definitiva serà la mitjana de
les dos qualificacions. Si la diferència entre la primera i la segona fora de dos o més punts, es realitzarà una tercera correcció. La
qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions.

5.- Millora de nota PAU

Els estudiants que vulguen augmentar la seua qualificació de les PAU podran presentar-se a la Fase General, a la Específica o a
les dos fases. Sempre conservaran la qualificació més alta obtinguda en al convocatòria en què s'hagen presentat, tot i considerant
que les qualificacions de la Fase Específica sols són vàlides per a l'accés a la universitat en les dos convocatòries posteriors al del
curs en que s'han fet els exàmens.

Als estudiants amb la PAU aprovada anteriorment a la normativa actual se'ls considerarà la nota anterior equivalent a l'actual NAU.
Estos estudiants podran presentar-se a la Fase Específica

Més informació en: http://www.iesalmussafes.org/
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/admissio/batxillerat/normes-matricula-1285852996507.html

Horari de les Proves PAU 2016 / Horario de las Pruebas PAU 2016
Convocatòries de juny i juliol / Convocatorias de junio y julio

Dimarts, 7 juny
Dimarts, 5 juliol

Dimecres, 8 juny
Dimecres, 6 juliol

Dijous, 9 juny
Dijous, 7 juliol

9:30–11 CAS
 Idioma

ALE  FRA  ING  ITA POR GEO  MAT

11:45-13:15 HES - HFI VAL QUI  HAR

15:30-17:00 ECO  DTE  BIO DIS  FIS  LIT  HMD DAR  ELE  MCS

17:45-19:15 LPM  TEG  GRI  TIN AMU  CTM  LAT

Per a fer  L'EXAMEN  cal  dur  el  DNI  original  i  en  vigor

Assignatures PAU 2016 / Asignaturas PAU 2016
ASSIGNATURA / ASIGNATURA CODI ASSIGNATURA / ASIGNATURA CODI

Alemany / Alemán ALE  Història de la Música i la Dansa / Historia de la Música y 
la Danza

HMD

Anàlisi Musical II / Análisis Musical II AMU  Història de l´Art / Historia del Arte HAR

Biologia / Biología BIO Història d’Espanya / Historia de España HES

Castellà: Llengua i Literatura II / Castellano:
Lengua y Literatura II

CAS  Anglés/ Inglés ING

Ciències de la Terra i Mediambientals / Ciencias
de
la Tierra y Medioambientales

CTM  Italià / Italiano ITA

Dibuix Artístic II / Dibujo Artístico II DAR Llatí II / Latín II LAT

Dibuix Tècnic II / Dibujo Técnico II DTE Llenguatge i Pràctica Musica / Lenguaje y práctica 
musical

LPM

Disseny / Diseño DIS  Literatura Universal / Literatura Universal LIT

Economia de l’Empresa / Economía de la 
Empresa 

ECO  Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials/
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

MCS

Electrotècnia / Electrotecnia ELE Matemàtiques II / Matemáticas II MAT

Física / Física FIS Portugués / Portugués POR

Francés / Francés FRA  Química / Química QUI

Geografia / Geografía GEO Tècniques d´Expressió Graficoplàstica / Técnicas de 
Expresión Gráfico-Plástica

TEG

Grec II / Griego II GRI Tecnologia Industrial II / Tecnología Industrial II TIN

Història de la Filosofia / Historia de la Filosofía HFI Valencià: Llengua i Literatura II / Valenciano:
Lengua y Literatura II

VAL

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/admissio/batxillerat/normes-matricula-1285852996507.html
http://www.iesalmussafes.org/

