EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT I MATRÍCULA PAU 2017
A la nostra web tens tota esta informació i els links de Conselleria per accedir a les
pàgines amb informació, impressos, taxes,…
http://iesbellaguarda.edu.gva.es/
-Calendari per fer els dos tràmits:
Convocatòria ordinària: divendres 26, dilluns 29 i dimarts 30 fins les 11:00, del mes de maig
Convocatòria extraordinària: dimarts 27 i dimecres 28 fins les 11:00, del mes de juny
-Lloc: Secretaria
-Horari de secretaria: de 9:00 a 14:00
1. SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1092&version=amp
1.
2.
3.
4.

Imprés complimentat de la sol·licitud d’expedició del títol.
Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant, i original
Còpia del pagament de taxes efectuat (si és el cas)
En el casos b, c i altres que donen dret a bonificacions o exempcions s’aportarà també
la documentació que ho acredite (original i fotocòpia)

La taxa, per a l’any 2017, corresponent al Títol de Batxillerat és la següent (model 046):
a
b

c

Ordinària
Família nombrosa de categoria
general
Família monoparental de categoria
general
Família nombrosa de categoria
especial.
Família monoparental de categoria
especial.
Víctimes d’actes terroristes.
Víctimes d’actes de violència sobre
la dona.

44,52 €

22,26 €

Els alumnes que patisquen una discapacitat,
acreditada, igual o superior al 33 % es podran
aplicar una bonificació del 50 % de la quota
corresponent.

Comprova la teua
expedició de títol:
Gratuïta

taxa

per

Si l'import de la taxa emesa no es correspon
amb la teua situació particular (família
nombrosa, monoparental, discapacitat, etc.)
no efectues el pagament i passa per
secretaria per anul·lar la taxa i (si és el cas)
emetre't una altra per l'import corresponent.

2. MATRÍCULA PAU (tant els qui feu les PAU com els qui esteu exempts heu de
passar per secretaria a fer la matrícula o demanar un certificat d’exempcions)
Abans de venir a matricular-te:
 És imprescindible que tingues un correu electrònic personal i un nùmero de telèfon mòbil. És
necessari per a consultar i descarregar notes, procediment de reclamacions i segones correccions,
sol·licitud per vore exàmens...
 Has de tenir clar quines són les matèries de la fase voluntària (específica) de les què vols matricularte (màxim 4). Han de ser troncals (cursades o no)


Has de saber que éstes han d’estar relacionades amb el grau que vols fer . Has de consultar les
ponderacions:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/163974722/Ponderacions2017.pdf/241c8
df8-8b35-44a5-96bb-01d4e3a7042f
Guia PAU:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/163974722/Guia_PAU_2016_2017_16022
017.pdf/0f4abd82-ed26-4541-b3bd-020fead5f0ce
Ací tens tota la informació sobre les proves i models d’examens
http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau

 Has de pagar les taxes, si és el cas, generant el rebut on-line amb les dades correctes de l’estudiant:
https://universite.umh.es/recibos/?pau=pau
o

En observacions has de posar: IES BELLAGUARDA
Una vegada generat el rebut, l’has de pagar al banc o per internet i dur el justificant a
secretaria.
Si tens dubtes consulta les instruccions de la UMH, que t’adjuntem.

DOCUMENTS PER A LA MATRÍCULA A LES PAU




DNI, original i fotocòpia
Justificant d’haver pagat les taxes (si és el cas)
Document vigent que acredite el dret a bonificacions o exempcions a les taxes, si és
el cas, (targeta de família nombrosa,…)

Nou!! ALUMNES EXEMPTS DE LES PAU
1- els qui van aprovar batxillerat el curs 2015/16 i no van fer les pau
2- els qui van aprovar batxillerat el curs 2015/16, van fer les pau però no les van
aprovar
3- els qui han aprovat batxillerat enguany fent les assignatures soltes que els
quedaven (no els repetidors de segon complet)
 Estos alumnes poden accedir a les universitats de la Comunitat Valenciana amb la nota mitjana del
batxillerat, però hem fet la consulta a la UMH i ENS ACONSELLEN QUE ÉS CONVENIENT
FER LES PAU, tant la fase obligatòria com la voluntària. Entre estes dos qualificacions (batxillerat i
PAU) tindran en compte la més alta (EN LA COMUNITAT VALENCIANA). Si volen anar fora de
la Comunitat Valenciana poden resultar perjudicats si no han fet les PAU (caldrà que
s’informen en cada comunitat). El proper curs tampoc es sap el que passarà.
o Ací tens els contactes de totes les universitats: www.crue.org/
 Heu de pasar per secretaria i sol·licitar el certificat d’exempció a les PAU ja que sense este
document no podréu accedir a la universitat.

INSTRUCCIONS DE LA UMH PER AL PAGAMENT DE LA TAXA DE LES PAU
El pagament de la taxa de la PAU es realitzarà generant el rebut per mitjà de la web de la UMH, seguint el
procediment establit a continuació:
1. A la barra d’adreça del navagador: http://universite.umh.es/recibos?pau=pau
2. Al desplegable TIPO triar: Prueba de Acceso a la Universidad (per defecte).
3. Al desplegable SUBTIPO triar: Matrícula PAU 2016-2017 (per defecte).
Nota: Una alta opció és l’adreça www.umh.es/recibos seleccionant el tipo i subtipo indicats anteriorment

4. Botó Continuar.
5. Al desplegable Tipo de Documento: triar el que corresponga a l’estudiant (NIF, NIE o Pasaporte).
6. En Número de Documento: emplenar amb el nombre i lletra de document de l’estudiant (sense espais,
sense punts).
7. En Apellidos y Nombre: emplenar amb els de l’estudiant
8. Observaciones: indiqueu el nom del centre amb la denominació
(En el nostre cas posarem: IES BELLAGUARDA)
9. L’estudiant que tinga reconeguda la condició de Familia Nombrosa General gaudirà d´una bonificació del
50% al pagament de la taxa i hi haurà d’indicar-ho a la casella corresponent.
10. El camp Número està inactiu. S´ha de emetre un rebut per estudiant.
11. Botó Continuar
12. Una vegada generat el rebut, l’ estudiant podrá:
a. Pagar per internet: l’estudiant sols com justificant del pagament realitzat correctament haurà de
presentar al seu Centre la impresió de la imatge que apareix a la pantalla de l´ordinador després d’haverho realitzat.
b. Imprimir i pagar el rebut en qualsevol entitat de las que hi ha detallades al peu del mateix: al mateix
imprés apareixen tres exemplars del rebut, una per a l’entitat bancària, altra per a l’ estudiant i altra per a
la universitat. Aquest últim ha de ser el que l’estudiant haurà d’aportar como justificant al seu Centre en la
data indicada per aquest.
En qualsevol cas, l’estudiant haurà d’aportar al seu centre el justifcant d’haver pagat la taxa per
qualsevol de les dues formes abans indicades.
Taxes PAU


Ordinària





Família nombrosa de categoria general.
Família monoparental de categoria general
Matrícula d'Honor en l'avaluació global del 2n curs de Batxillerat o amb premi
extraordinari en el Batxillerat.



Família nombrosa de categoría especial.



Família monoparental de categoría especial



Les alumnes víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició
(resolució judicial).



Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes, així
com els seus cònjuges no separats legalment i fills



Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o
superior al 33 per 100,

Si tens dubtes pregunta-li al/la tutor/a, delegat PAU o departament d’orientació.

78,20€
39,10€

Gratuïta
EN ESTE
CAS NO
HAS DE
GENERAR
LA TAXA

