PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA A LA COMUNITAT
VALENCIANA - CONVOCATÒRIA ÚNICA
 De l’11 de juny al 6 de juliol a les 14 hores
 Cal tindre molt present per als estudiants que superen les PAU en
la convocatòria de juliol, que el termini per a fer la preinscripció és el mateix
per a tots (excepte Batxillerat Europeu i Estats membres de la Unió Europea o altres





estats) i l’han de fer des del moment en que disposen de la seua clau PAU i fins i tot
sense saber la nota de les PAU (el programa informàtic carregarà la seua nota) Tenen
preferència en l'adjudicació de places els qui ho fan en la convocatòria ordinària i els
d’anys anteriors.
Els alumnes que es presenten a la convocatòria extraordinària per pujar nota han de
presentar també la sol·licitud de preinscripció de l’11 de juny al 6 de juliol (estes notes
de juliol no serviran per a este curs, les podran utilitzar per la preinscripció de 2019, si
és el cas)
Per fer la sol·licitud has d’usar l’assistent telemàtic, t’has d’identificar amb el DNI i la
clau que et donaran el primer dia de les PAU:

www.preinscripcion.gva.es
Tin en compte que:
-

Has de conservar la clau que et donaran el primer dia de les PAU ja que et farà falta per
poder realitzar la sol·licitud de preinscripció, a més de poder accedir al portal de
l’alumne PASEU per a consultar les teues qualificacions de PAU, gestionar les sol·licituds
de reclamacions sobre estes i imprimir el document oficial amb les qualificacions de la
PAU.

-

L’alumnat de batxillerat que ha realitzat les PAU a la Comunitat Valenciana els anys
2018, 2012 i posteriors, una vegada emplenada l’ha de validar i presentar en l’assistent
telemàtic, no l’ha d’imprimir. La resta d’estudiants s’han d’informar.

-

Si una vegada presentada en l’assistent l’alumne vol fer algun canvi ha d’iniciar de nou
tot el procediment sol·licitant un altre CIP. Es considera vàlida l’última presentada en
l’assistent (atenció a no fer-ne cap després de finalitzat el terme!!)

-

Les universitats valencianes són totes del mateix districte i, per tant, sols has de fer una
preinscripció on pots triar, per ordre de preferència, fins a 20 titulacions. Si presentes
més d’una sol·licitud en paper en distintes universitats de la Comunitat Valenciana
quedaran anul·lades. No obstant això si es presentara més d’una en paper en la mateixa
universitat, dins el termini i horari de registre, es validarà l’última presentada.

-

Consulteu els casos en què heu de presentar la sol·licitud en paper (si has de presentar
alguna documentació, alumnat de CFGS, Arts plàstiques,...)

-

Si no obtingueres plaça, tin en compte que les llistes d’espera es mouen ja que hi ha
alumnes que no es matriculen i perden la plaça. Al mes de setembre solen adjudicar
places que queden vacants, T’has d’informar en cada universitat!!!
 Cada comunitat funciona de diferent manera, per tant, t'hauràs d'informar si vols
preinscriure't a altres comunitats (pots fer preinscripcions a distintes comunitats. En
www.crue.org tens totes les universitats espanyoles.

 Consulta les instruccions i el calendari (en la Comunitat Valenciana) a la nostra web
http://iesbellaguarda.edu.gva.es/?page_id=20

Una vegada has obtés plaça t’has de matricular en el terme que establisca cada universitat.

