NORMATIVA
1. La preinscripció en el Sistema Universitari Valencià
El procés de preinscripció és necessari per a accedir al primer curs de les titulacions universitàries oficials de grau de les universitats
públiques valencianes i dels seus centres adscrits.

2. Sol·licitud de places en universitats d’altres comunitats autònomes
La sol·licitud de places haurà d’efectuar-se d’acord amb el procediment establit en cada comunitat autònoma o universitat a què es
pretenga accedir.
La informació sobre els procediments, impresos de sol·licitud i terminis es podrà obtenir a través de les pàgines web de les distintes
comunitats autònomes.

3. Requisits
3.1. Requisits acadèmics
És necessari haver superat:
La prova d’accés a la universitat.
El Curs d’Orientació Universitària (COU) abans del curs acadèmic 1974/1975.
El curs preuniversitari i les proves de maduresa.
El Batxillerat de plans d’estudis anteriors a l’any 1953.
Un cicle formatiu de Formació Professional Específica de grau superior, els ensenyaments de Formació Professional de segon grau,
un mòdul professional de nivell III, els ensenyaments de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o els estudis de Tècnic Esportiu
Superior, o títols declarats equivalents als anteriors. Els títols o les famílies professionals en què s’integren els ensenyaments indicats
queden adscrits a determinades branques de coneixement universitari en l’annex II de l’Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig (BOE
de 4 de juny de 2009); la lletra A) d’aquest annex II ha sigut modificada per l’Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre (BOE de 17
de desembre de 2010), per tal d’establir un accés preferent als ensenyaments universitaris que s’inclouen en les esmentades branques
de coneixement, només en cas d’empat en la nota d’admissió. (vegeu la taula 5)
La prova d’accés per a majors de 25 anys en una universitat pública.
La prova d’accés per a majors de 45 anys en una universitat pública de la Comunitat Valenciana.
El procés d’accés establit per les universitats públiques valencianes per als majors de 40 anys.
Els estudis requerits d’acord amb el sistema educatiu d’un estat membre de la Unió Europea o d’un altre estat amb què Espanya
haja subscrit un acord internacional respecte d’això, en règim de reciprocitat, i reunir els requisits acadèmics exigits en els seus
sistemes educatius per a accedir a les seues universitats.
Estar en possessió:
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d’un títol universitari oficial de graduat, o màster,
d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, o
equivalent.
Un certificat d’exempció de les PAU de 2017.
En el cas que un sol·licitant es trobe en més d’una de les circumstàncies anteriors, podrà sol·licitar l’admissió per més d’una via
d’accés (per exemple, PAU i titulat universitari) emplenant una única sol·licitud i indicant les qualificacions amb què concorre per a
cada cas.

3.2. Requisit de competència lingüística
L’Ordre EDU 1161/2010, de 4 de maig, per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a la universitat espanyola per part dels
estudiants procedents de sistemes educatius als quals els és aplicable l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, en l’article 3, punt 2, disposa que els estudiants hauran de posseir un coneixement adequat de la llengua en què
s’impartisquen els ensenyaments de grau. A aquest efecte, les universitats podran establir proves que acrediten aquesta competència
lingüística dels alumnes procedents dels sistemes educatius que s’arrepleguen en l’annex I.
Per això, els estudiants procedents dels sistemes educatius esmentats, sempre que complisquen els requisits acadèmics exigits en els
seus sistemes educatius per a accedir a les seues universitats, hauran de realitzar una prova de competència lingüística prèvia a
l’adjudicació de les places, per a accedir als ensenyaments oficials que les universitats hagen determinat.
Estan exempts de la realització d’aquesta prova:
1. Alumnes espanyols, o nacionals de països la llengua oficial dels quals siga l’espanyol, que siguen estudiants del Batxillerat
Internacional a Espanya, o de centres estrangers en territori espanyol, o de seccions espanyoles en l’exterior, o de les escoles europees.
2. Els estudiants que tinguen el Diploma d’Espanyol com a llengua estrangera de l’Instituto Cervantes (nivell B2).
3. Els alumnes que hagen superat les proves de competència lingüística en alguna universitat situada en territori nacional.

4. Convocatòria i terminis de preinscripció per al curs 2018-2019
4.1. Convocatòria
Hi haurà una única convocatòria de preinscripció en cada curs acadèmic a la qual podran concórrer tots els sol·licitants que
reunisquen els requisits acadèmics.
Encara que la convocatòria siga única i es resolga per a tot l’alumnat el mateix dia, els alumnes que tinguen aprovat l’accés en
cursos anteriors i els que aproven en la convocatòria ordinària de PAU de l’any en curs tenen preferència per a l’adjudicació
de places sobre els alumnes que aproven la PAU en la convocatòria extraordinària de l’any en curs. Les assignatures de fase
voluntària aprovades en la convocatòria extraordinària de l’any en curs no es comptabilitzaran per a adjudicació preferent a
aquells estudiants que hagen aprovat la PAU en la convocatòria ordinària de l’any en curs, o en anys anteriors.

4.2. Terminis de presentació de sol·licituds per al curs 2018-2019
A) DE L’11 DE JUNY DE 2018 AL 6 DE JULIOL DE 2018, AMBDÓS INCLOSOS
Els estudiants que hagen realitzat les PAU del 2018 de juny o de juliol; els estudiants exempts de les PAU de 2017; els estudiants amb
accés per a majors de 25, 40 o 45 anys; els estudiants de cursos anteriors; els estudiants titulats; els estudiants exempts de les PAU de
2017, els estudiants de cicles formatius, i els estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles
9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial Decret 412/2014. L’alumnat que haja superat la prova d’accés a la universitat (PAU) en la convocatòria de
juliol a la Comunitat Valenciana haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció telemàtica des del moment en què dispose de la seua
clau de PAU, que se li facilitarà el primer dia de realització de les proves, fins al dia 6 de juliol inclusivament, encara que no es
coneguen les seues qualificacions de la prova d’accés. Serà el programa informàtic el que carregarà les seues qualificacions, quan
estiguen disponibles, abans del procés de baremació i adjudicació de places.
Nota: els alumnes que tinguen aprovada la PAU en la convocatòria de juny de 2018 (o anteriors) i es presenten en la convocatòria
extraordinària de juliol de 2018 per a pujar nota, han de presentar també la seua sol·licitud de preinscripció de l’11 de juny al 6 de
juliol. Les seues noves qualificacions de les PAU de juliol 2018 no serviran per al procés de preinscripció d’aquest curs, i només les
podran utilitzar, si és el cas, en la preinscripció per al curs 2019-2020.
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La presentació de la documentació de la sol·licitud tindrà de termini fins al dia 6, a les 14.00 hores.
B) DEL 12 DE JUNY DE 2018 AL 9 DE JULIOL DE 2018, AMBDÓS INCLOSOS
Els estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial Decret 412/2014.
La presentació de la documentació de la sol·licitud tindrà de termini fins al dia 9, a les 14.00 hores.
No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 10 i el 31 de juliol de 2018 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius, seran
tingudes en consideració respectant-se els drets d'admissió d'aquests estudiants.
L’alumnat d’altres comunitats autònomes o de la UNED que es presenten a les proves d’accés a la universitat del curs 2017- 2018, en
les respectives convocatòries extraordinàries, així com els alumnes de cicles formatius de grau superior de la Comunitat Valenciana
que finalitzen els estudis en la convocatòria extraordinària d’aquest curs, es presenten o no a la fase voluntària de la prova d’accés en
la convocatòria extraordinària de juliol, realitzaran la sol·licitud per mitjà de l’assistent telemàtic i presentaran la sol·licitud en paper,
junt amb la documentació corresponent, dins dels terminis que s’estableixen en aquests apartats A) i B); si no disposen en aquest
termini de la documentació necessària, no podran participar en el procés de preinscripció.
L’alumnat que no puga participar en el procés de preinscripció per no conèixer les seues qualificacions, s’adreçarà
directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar plaça quan tinguen les seues
qualificacions, en el mes de setembre de 2018, i tindran els mateixos drets d’adjudicació que els alumnes de la Comunitat
Valenciana que hagen superat la prova d’accés a la universitat en la convocatòria extraordinària de juliol de 2018.

5. Sol·licituds
Els estudiants emplenaran la seua sol·licitud de preinscripció en l’assistent telemàtic, en l’adreça
<www.preinscripcion.gva.es>, que estarà actiu en els terminis establits en l’apartat 4.2 anterior.
5.1. Els estudiants de Batxillerat que s’hagen examinat de la prova d’accés a la universitat a la Comunitat
Valenciana en les convocatòries de PAU de l’any 2012 o posteriors i els estudiants exempts de les PAU de
2017 amb acreditació d’aquesta condició d’exempció, no hauran de presentar la sol·licitud de preinscripció impresa
en paper si, en el moment d’emplenar-la telemàticament, s’han autenticat amb el número de DNI i, a més, amb la clau que
se’ls proporciona el primer dia de la prova d’accés a la universitat per a accedir al portal de l’alumne PASEU. En cas de
realitzar més d’una sol·licitud telemàtica amb aquest procediment, es considerarà vàlida l’última realitzada.
Si aquests estudiants han de presentar algun document que justifique les condicions que es detallen en els apartats 6.9 i 6.10
d’aquest manual, encara que hauran iniciat la sol·licitud com de presentació telemàtica, hauran d’imprimir-la, signar-la i
presentar-la, junt amb la documentació procedent en cada cas, al lloc que corresponga, segons s’estableix en l’apartat 5.4
següent. En aquest supòsit, sense el compliment del tràmit de presentació de la instància en paper no es considerarà
vàlidament realitzada la preinscripció.

5.2. Els altres estudiants, una vegada emplenada la sol·licitud en l’assistent telemàtic, hauran d’imprimir-la, signar-la i
presentar-la, junt amb la documentació procedent en cada cas segons l’apartat 6 d’aquest manual, al lloc que corresponga, segons
s’estableix en l’apartat 5.4 següent. Sense el compliment d’aquest tràmit no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció.

5.3. Tots els estudiants hauran d’utilitzar la via informàtica per a emplenar la sol·licitud de preinscripció utilitzant el
model que es descarregarà en l’adreça d’Internet <www.preinscripcion.gva.es>. Si algun estudiant no pot utilitzar l’assistent
telemàtic, podrà demanar ajuda per a emplenar-la a les universitats públiques valencianes o en la seu de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport (av de Campanar, 32, de València).

5.4. Llocs i forma de presentació
5.4.1. Els estudiants que tinguen l’obligació de presentar la sol·licitud impresa, junt amb la documentació corresponent,
ho faran als llocs següents:
En qualsevol de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, i preferentment en la universitat corresponent als estudis
sol·licitats en primera opció, i dins d’aquesta, en els departaments següents:
Universitat de València: en la secretaria del centre corresponent a la primera preferència.
Universitat Politècnica de València: en la secretaria del centre corresponent a la primera preferència.
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Universitat d’Alacant: Aulari I, planta baixa, Aula d’Informàtica de lliure accés. Campus Universitari de Sant Vicent del Raspeig.
Universitat Jaume I, de Castelló: Aula CD2005SM, nivell 0, de l’edifici d’ampliació de la biblioteca.
Universitat Miguel Hernández, d’Elx: als centres de gestió del campus de cada un dels campus de la universitat i en el Servei de
Gestió d’Estudis, situat a l’edifici del Rectorat i Consell Social.

5.4.2. Forma de presentació per als alumnes que tinguen l’obligació de fer-ho. L’alumne haurà d’imprimir i signar la
sol·licitud i una còpia d’aquesta, i la presentarà als llocs que s’especifiquen en el paràgraf anterior, on la dataran i segellaran com a
entrada oficial; cal conservar la còpia segellada com a justificant del lliurament dins del termini establit. Tot això sense perjuí que
puga presentar-se per correu certificat, en un sobre obert per a ser datat i segellat abans de ser certificat, així com per la resta de
formes o en els altres llocs que determina la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Es presentarà una única sol·licitud en la qual assenyalaran, per ordre de preferència, un màxim de vints ensenyaments universitaris
oficials de grau. En cas que un estudiant hi puga participar per més d’una quota (exemple: prova d’accés/titulat universitari), ho farà
constar i indicarà les qualificacions amb què hi concorre en cada cas.
La presentació de més d’una instància de sol·licitud en paper en diferents universitats de la Comunitat Valenciana comportarà la
nul·litat de totes. Per això, només podrà presentar-se en el registre corresponent una única sol·licitud en paper, amb independència que
puguen realitzar-se totes les que s’estimen convenients en l’assistent telemàtic, en la pàgina web <www.preinscripcion.gva.es>. No
obstant això, en cas de presentar més d’una sol·licitud en paper en la mateixa universitat dins del termini de preinscripció i dins de
l’horari de registre corresponent, es validarà l’última presentada.

6. Documentació
La presentació de la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica, d’acord amb el que estableix en la normativa publicada al
DOGV, comportarà automàticament l’autorització a l’òrgan gestor per a comprovar les dades d’identitat, domicili i residència segons
el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues
administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si
l’estudiant no desitja prestar l’autorització per a aquesta comprovació, no podrà fer la presentació de forma telemàtica i, per tant,
haurà d’accedir a l’assistent de preinscripció per l’apartat destinat a la resta d’alumnes; una vegada emplenada la sol·licitud, haurà
d’imprimir-la i presentar-la al lloc corresponent, segons s’indica en la sol·licitud, i haurà d’aportar una fotocòpia del seu document
d’identitat (NIF, NIE, passaport, etc.).
Amb la presentació de la sol·licitud de preinscripció, bé telemàticament bé als llocs corresponents una vegada impresa en paper i
signada per l’estudiant, l’interessat autoritza la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a obtenir, a través de les
administracions corresponents, les dades necessàries per a la verificació de les seues dades personals en el Sistema de Verificació de
Dades d’Identitat i Residència. No obstant això, aquest consentiment podrà ser denegat expressament pel sol·licitant marcant l’espai
reservat per a això en la sol·licitud, i en aquest cas serà necessari aportar la sol·licitud impresa en paper i una fotocòpia del DNI.
L’alumnat, en el moment de presentar la documentació necessària en cada cas, segons s’indica a continuació, haurà d’aportar els
originals i una fotocòpia perquè siguen confrontats per l’òrgan receptor.

6.1. L’alumnat de Batxillerat que haja realitzat la prova d’accés a la universitat a la Comunitat Valenciana
en les convocatòries de PAU de l’any 2012 o següents, o alumnat exempt de les PAU de 2017 amb
acreditació de la condició d’exempció, i hagen presentat la sol·licitud de forma telemàtica autenticant-se
amb el seu DNI/NIE i la seua clau de PAU o clau rebuda per estar exempts, no presentarà cap
documentació, excepte si ha de justificar alguna de les condicions que es determinen en els apartats 6.9 i
6.10 següents, o no vol autoritzar l’òrgan gestor per a comprovar les dades d’identitat, domicili i residència.
En aquests últims casos, l’alumnat haurà de presentar la sol·licitud impresa i signada en paper, que
s’acompanyarà amb els documents justificatius corresponents a les condicions al·legades.
6.2. L’alumnat de Batxillerat que haja realitzat la prova d’accés a la universitat en altres comunitats
autònomes, o sent d’altres comunitats autònomes estiguen exempts de les PAU de 2017, o hagen realitzat les
PAU a la Comunitat Valenciana en anys diferents dels que s’especifiquen en l’apartat 6.1 anterior, o en la
UNED per a alumnat no inclòs en l’apartat 6.3 següent, haurà de presentar la sol·licitud en paper i adjuntar-hi:
- Una fotocopia confrontada del certificat amb la nota d’accés a la universitat. Si han estat exempts de les PAU de 2017, caldrà que
aporten l’acreditació d’aquesta condició d’exempció on conste també la seua nota de batxillerat com a nota d’accés a la universitat i la
justificació que no aprovaren les PAU en 2016.
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6.3. L’alumnat procedent d’un sistema educatiu d’estats membres de la Unió europea o del sistema educatiu
d’estats que han subscrit un acord internacional respecte d’això amb Espanya , haurà de presentar la sol·licitud en
paper i adjuntar-hi:
- Una fotocopia confrontada de la acreditació emesa per la UNED per a l’accés a la universitat espanyola, si és el cas. Els estudiants
que hagen demanat l’acreditació en 2017 o 2018 no hauran de presentar la certificació en paper, les universitats confrontaran la seua
informació directament amb la UNED.

6.3.1. En cas de sol·licitar la preinscripció en ensenyaments subjectes a la realització de la prova de competència
lingüística per a aquests alumnes, els qui es troben en algun dels supòsits d’exempció d’aquesta que s’esmenten en
l’apartat 3.2, hauran d’aportar:
Per al primer supòsit es presentarà un certificat expedit pel centre en què conste la ubicació d’aquest i que l’alumne hi ha cursat els
estudis de Batxillerat, o bé una fotocòpia compulsada del llibre de qualificacions de Batxillerat si hi consta la ubicació del centre on es
van realitzar els estudis.
Per al segon supòsit es presentarà el Diploma d’Espanyol com a llengua estrangera de l’Instituto Cervantes (nivell 2)
Per al tercer supòsit es presentarà un document que justifique aquesta situació, expedit per la universitat corresponent.

6.4. L’alumnat que ha superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) abans del curs acadèmic
1974/1975, el curs preuniversitari i les proves de maduresa o el Batxillerat de plans d’estudis anteriors al
1953, haurà de presentar la sol·licitud en paper i adjuntar-hi:
- Una fotocopia confrontada del llibre de qualificació escolar on conste la superació d’aquests estudis.

6.5. L’alumnat que posseïsca un títol de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d’Arts
Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior, i el que ha superat els ensenyaments de Formació
Professional de segon grau o mòdul professional de nivell III, així com el que tinga titulacions declarades
equivalents a les anteriors, haurà de presentar la sol·licitud en paper i adjuntar-hi:
- Una fotocòpia confrontada del certificat acadèmic oficial en què conste la nota mitjana final de l’expedient acadèmic dels estudis
cursats, expedit a l’efecte del procediment de preinscripció amb tres decimals, arredonida a la mil·lèsima més pròxima, i en cas
d’equidistància, a la superior, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II de la Resolució de 27 de maig de 2013, del
president de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari
Valencià, per la qual es publica l’acord d’aquesta sobre regulació dels procediments d’admissió al primer curs dels ensenyaments
universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana.
- Una fotocòpia confrontada del títol obtingut o del resguard d’haver abonat els drets d’expedició.
- Si aquest alumnat s’ha presentat a la fase voluntària de la prova d’accés a la universitat, presentarà la fotocòpia confrontada del
certificat amb les qualificacions obtingudes en les matèries de què s’haja examinat, excepte els qui s’hagen presentat en una
universitat pública de la Comunitat Valenciana.

6.6. L’alumnat que ha superat la prova d’accés per a estudiants majors de 25 haurà de presentar la sol·licitud en
paper i adjuntar-hi:
- Una fotocopia confrontada del certificat que acredite haver superat la prova.

6.7. Els candidats que han superat el procés d’accés per a persones majors de 40 anys amb experiència
professional, o la prova d’accés per a majors de 45 anys en una universitat de la Comunitat Valenciana,
hauran de presentar la sol·licitud en paper i adjuntar-hi:
- Una fotocopia confrontada del certificat que acredite haver superat la prova o el procés d’accés.

6.8. Titulats universitaris. L’alumnat que està en possessió d’un títol universitari o equivalent que habilite per a l’accés a la
universitat, haurà de presentar la sol·licitud en paper i adjuntar-hi:
- Una fotocopia confrontada del títol universitari obtingut o del resguard d’haver abonat els drets d’expedició.
- Un certificat de l’expedient acadèmic oficial on conste la totalitat de les qualificacions obtingudes i la qualificació mitjana de
l’expedient.
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6.9. Justificació de l’alumnat amb discapacitat. Els sol·licitants que complisquen algun dels requisits acadèmics anteriors i
tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, pèrdua total de la parla o pèrdua total d’audició, hauran
d’acreditar-ho per mitjà de la presentació d’algun dels documents següents:
- Certificat acreditatiu expedit per la conselleria amb competència en la matèria o per l’organisme competent en altres comunitats
autònomes, o per l’IMSERSO.
- Resolució de l’INSS on es reconega la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
- Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa on es reconega una pensió de jubilació o de retir per
incapacitat permanent per al servei, o inutilitat.

6.10. Justificació d’esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment i d’elit de la Comunitat Valenciana. Els sol·licitants
que complisquen algun dels requisits acadèmics anteriors i tinguen reconeguda la condició d’esportista d’alt rendiment, hauran
d’adjuntar-hi una acreditació expedida pel Consell Superior d’Esports o per l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma, segons
corresponga. Els alumnes que tinguen la condició d’esportista d’alt nivell o d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana únicament
hauran d’indicar-ho en la sol·licitud corresponent, ja que està publicada aquesta condició en el Boletín Oficial del Estado o en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, respectivament.

7. Millora de nota per als alumnes amb la PAU aprovada en cursos anteriors
Segons la normativa quer regula les Proves d’Accés a la Universitat, els estudiants amb la PAU aprovada en cursos anteriors podran
presentar-se, per a pujar nota, a la fase obligatòria de la prova, a la fase voluntària, o a les dues.
Si es presenten a ambdues fases, la nota d’admissió es calcula segons allò que s’ha establit, amb caràcter general, en l’article 14 del
Reial Decret 1892/2008.
Si es presenten només a la fase voluntària, la nota d’admissió es calcula basant-se en la seua nota d’accés a la universitat; d’aquesta
manera, el programa informàtic sumarà a la seua nota d’accés a la universitat, la nota ponderada de les qualificacions obtingudes en
els exercicis de la fase voluntària o de modalitat de la fase obligatòria de 2017 o 2018 a què s’ha presentat, sempre que s’haja obtingut
una qualificació de cinc o una nota superior, i que la matèria de modalitat de Batxillerat a què s’ha presentat pondere per a la titulació
universitària en què l’alumne sol·licita la preinscripció.
El document de ponderacions de les matèries de modalitat de segon de Batxillerat és l’aprovat per la Comissió Gestora dels Processos
d’Accés i Preinscripció Universitària, i figura en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
http://www.ceice.gva.es/web/universidad/preinscripcion

8. Reserva de places (quotes)
Els criteris d’ordenació i adjudicació de les places s’aplicaran tenint en compte la reserva de percentatges en el nombre de places
previstes en la legislació vigent:
- Titulats universitaris: 3 %
- Estudiants amb discapacitat: 5 %
- Esportistes d’alt nivell, esportistes d’elit A i B i esportistes d’alt rendiment: 3 % amb caràcter general; 5 % per als ensenyaments de
Mestre d’Educació Primària i Fisioteràpia, i 10 % per als ensenyaments de grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
L’accés a aquestes places es realitzarà amb el següent ordre de prelació: primer, els esportistes d’alt nivell, i després, en cas de quedar
places per a completar aquestes quotes, els esportistes d’alt rendiment en l’ordre que disposa l’article 2 del Reial Decret 971/2007, de
13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Dins d’aquest ordre, els esportistes qualificats per la Generalitat com a
esportistes d’elit, nivell A, precediran els qualificats com a esportistes d’elit, nivell B.
- Alumnes amb prova d’accés per a majors de 25 anys: 3 %. Tindran preferència els alumnes que han superat la prova en una
universitat de la Comunitat Valenciana, i entre ells, tindran preferència a una determinada titulació els que hagen superat la prova per
la branca de coneixement a què està adscrita la titulació sol·licitada.
- Alumnes majors de 40 anys amb experiència laboral o professional: 1 %.
- Alumnes amb prova d’accés per a majors de 45 anys: 1 %.
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Els percentatges d’aquestes dues últimes quotes seran acumulables, de manera que si no es cobreix en un dels dos apartats, les places
sobrants s’acumularan a l’altre percentatge. Si es té el certificat d’haver superat el procés d’admissió per les dues quotes, es podrà
sol·licitar plaça per ambdues sempre que la titulació sol·licitada siga diferent.

9. Resultats i publicació de la llista d’admesos
Els resultats d’aquest procés, previstos a partir del 13 de juliol de 2018, es consideraran públics a tots els efectes amb la inserció als
taulers oficials d’anuncis i en els webs de les respectives universitats, i en el web < www.preinscripcion.gva.es>, on es podran
obtenir els resultats. Les reclamacions que puguen presentar-se hauran de prendre com a referència aquesta data de publicació. A
efectes merament informatius, es publicaran en premsa els resultats de la preinscripció.

10. Reclamacions
El termini de presentació de reclamacions és de tres dies hàbils a partir de la publicació oficial dels resultats, és a dir els dies 16, 17 i
18 de juliol de 2018. El dia 18 el termini és fins les 14 hores. L’alumnat que haja finalitzat els estudis de Batxiller o de cicles
formatius de grau superior en un centre docent de la Comunitat Valenciana en el mateix any en què realitzen la preinscripció,
presentaran la reclamació en la universitat de què depenga el centre esmentat. En la resta de casos es presentarà en la universitat on
hagen presentat la sol·licitud de preinscripció.
No s’admetran reclamacions que impliquen modificació sobre les sol·licituds que hagen sigut correctament tramitades.

11. Com s’ha d’actuar després dels resultats del procés de preinscripció?
11.1. Alumne admés en la primera opció
L’alumne admés en la primera opció haurà de formalitzar la matrícula en els estudis corresponents, en el termini que cada universitat
fixe per a això.
Una vegada transcorregut aquest termini sense que l’alumne s’haja matriculat, perdrà tot dret a la plaça adjudicada, ja que aquesta
serà oferida als alumnes en llista d’espera i per rigorós ordre.
Les llistes d’espera es podran consultar als llocs que determine cada universitat, així com en les pàgines web que s’indiquen a
continuació:

Universitat de València: <http://sestud.uv.es>
Universitat Politècnica de València: <http://www.upv.es>
Universitat d’Alacant: <http://www.ua.es>
Universitat Jaume I, de Castelló: <http://www.uji.es>
Universitat Miguel Hernández, d’Elx: <http://estudios.umh.es>
11.2. Alumnat admés en la segona, tercera o posteriors opcions
En cas de ser admés en la segona, tercera o posteriors opcions, l’alumne:
Haurà de formalitzar la matrícula en els estudis en què ha sigut admés; en cas contrari, perdrà la plaça.
Haurà de tenir en compte el procés per a cobrir vacants en les opcions superiors on figurarà en llista d’espera, la qual cosa ocorrerà
immediatament després que finalitze el termini de matrícula fixat per cada universitat. En cas de ser admés en la crida de vacants,
anul·larà immediatament la matrícula que havia efectuat anteriorment i es matricularà en el centre on ha sigut admés.
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11.3. Alumne no admés en cap dels estudis sol·licitats
En el cas de no haver sigut admés en cap dels estudis sol·licitats, l’alumne estarà en la llista d’espera de tots i haurà d’estar atent a la
crida a vacants que serà fixada per cada una de les universitats en funció del termini de matrícula i a continuació d’aquesta. És
important tenir en compte que els terminis són distints en cada una de les universitats i, per tant, no hi ha un termini únic de matrícula
ni de crida a la llista d’espera per a cobrir vacants. Per això, la publicació del calendari de crides o, si és el cas, la realització
d’aquestes, a través de les pàgines web dels corresponents centres de les universitats, serà considerat un medi suficient per a la
notificació als alumnes interessats.

Els alumnes que no obtinguen plaça quan es resolga el procés de preinscripció amb l’assignació inicial, o posteriorment
en la gestió de les llistes d’espera que realitzen les universitats, hauran de posar-se en contacte amb aquestes al setembre
per a sol·licitar les places que hagen quedat vacants.
Per a obtenir una informació més detallada, el sol·licitant pot adreçar-se a algun dels serveis d’informació que s’indiquen a
continuació:
Universitat de València. Servei d’Informació i Dinamització (SeDi). Av. Menéndez Pelayo, s/n. Aulari 3, 1r pis. 46010 València.
Tel. 963 864 040, 963 828 503, 963 544 060, <accesouni@uv.es>.
Universitat Politècnica de València. Servei d’Alumnat, Unitat d’Accés. Edifici del Rectorat. Camí de Vera s/n. 46022 València.
Tel: 963 877 401, 963 877 007 <informacion@upv.es>.
Universitat d’Alacant. Servei d’Alumnat, Negociat d’Accés (<acces@ua.es>) i Oficina d’Informació a l’Estudiant. Campus de
Sant Vicent del Raspeig. 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant).
Universitat Jaume I, de Castelló. INFOCAMPUS. Àgora universitària, local 15.Telèfon: 964387777. info@uji.es
Universitat Miguel Hernández, d’Elx. Servei de Gestió d’Estudis. Edifici del Rectorat i Consell Social. Av. de la Universitat, s/n.
03202 Elx. Alacant Tel 966 658 641. acceso@umh.es
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència. Av. Campanar,
32, 46015 València. Tel. 961 970 784, 961 970 208, 961 970 783.
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INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L’IMPRÉS
A) Dades personals
A.1. Dades del domicili
Cal emplenar els apartats corresponents a DNI, nom i cognoms, domicili, nacionalitat, etc., amb lletres majúscules. Es marcarà una
“H” (home) o “D” (dona) per a indicar en la casella corresponent el sexe de la persona interessada.
Per a consignar els codis corresponents, consulteu la taula 2, bloc C, “Codis de província o districte universitari”.

A.2. Altres dades personals
Cal emplenar l’apartat corresponent a “Universitat d’origen”. Per a consignar els codis corresponents, consulteu la taula 1, ”Codi
d’universitats”.
L’alumnat que tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, pèrdua total de la parla o pèrdua total d’audició, haurà
d’emplenar l’apartat corresponent i justificar-ho per mitjà del certificat detallat en l’apartat 6.9 d’aquest manual. A més, hauran de
marcar amb una creu la casella corresponent.
L’alumnat que siga esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit haurà de marcar la casella corresponent; el que siga d’alt rendiment
haurà de justificar-ho segons s’indica en l’apartat 6.10 d’aquest manual.

A.3. Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals dels alumnes arreplegades en el procés de preinscripció, ja siguen per mitjans telemàtics o per qualsevol altre, no
s’utilitzaran per a cap altra finalitat que no siga la relacionada amb les activitats que l’Administració educativa realitza, i, en tot cas,
d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport és l’organisme responsable del fitxer de dades obtingudes a partir de les
dades de caràcter personal subministrats pels alumnes en el procés de preinscripció, creat per l’Ordre de 25 d’agost de 2008, de la
Conselleria d’Educació, per la qual s’inscriuen i se suprimeixen fitxers de dades de caràcter personal gestionats per la Conselleria
d’Educació, amb la denominació “Alumnes”.
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B) Estudis i qualificacions
D’acord amb els estudis d’accés s’haurà d’indicar en la casella corresponent :
B1-Tipus d’estudi

1.Proves d’accés a la
universitat (PAU)
a) Batxillerat, sistema
educatiu LOE
b) Batxillerat, sistema
educatiu LOGSE
c) Proves d’accés i COU
d) Prova d’Accés i
Batxillerat experimental
e) COU anterior al curs
1974-75; o Preu i proves
de maduresa o Batxiller
anterior al pla del 1953.
f) Batxillerat, sistema
educatiu LOMCE.

B2-Qualificacions
B3-Convocatòria
- S’indicarà la nota d’accés a la
universitat (NAU) dels sistemes
educatius LOE, LOGSE i LOMCE,
en cas d’haver-se examinat de
doble via en aquest últim sistema,
es consignarà la qualificació més
alta obtinguda.
- En el cas d’alumnes exempts de
les PAU de 2017 amb acreditació
de la condició d’exempció, es farà
constar la màxima entre aquestes
dues qualificacions: la nota de
batxillerat o la nota NAU.
- La nota d’accés a la universitat
per als alumnes de sistemes
educatius anteriors que hagen
realitzat prova d’accés.
- La nota mitjana de Batxillerat i
COU (anterior al curs 1974-1975),
o la mitjana entre la puntuació de
les proves de maduresa i la mitjana
del Batxillerat amb el curs
preuniversitari, o la nota mitjana de
l’expedient de batxillerat per als
alumnes de plans anteriors al 1953.

1. Convocatòria ordinària de
juny de 2018
2. Convocatòria extraordinària
de juliol 2018.
3. Convocatòries cursos
anteriors.

B4-Qualificacions de la fase específica de la prova

- S’indicarà l’any de realització dels exercicis de la fase
voluntària/específica (validesa dos cursos, el de realització de
la prova i el següent).
- S’indicarà la convocatòria de la fase voluntària/específica.
- Se seleccionarà el codi de cada una de les matèries de
modalitat que s’haja examinat en la fase voluntària/específica.
- S’indicarà la qualificació obtinguda en les matèries de
modalitat de la fase voluntària/específica, sempre que la nota
obtinguda siga igual o superior a cinc.

- Per a alumnes de Batxillerat del
sistema educatiu de la LOE, a partir
de la convocatòria del 2010, es
consignarà el codi de l’assignatura
de modalitat triada en la prova de la
fase general.

2. Tècnics superiors de
Formació Professional,
d’Arts Plàstiques i
Disseny o Tècnic
Esportiu superior o títols
equivalents.

- Hauran d’expressar la nota
mitjana final, amb tres decimals,
corresponent al títol que hagen
cursat.

1. Convocatòria ordinària de
2018.
2. Convocatòria extraordinària
de 2018.
- Es consignarà el codi dels estudis
3. Convocatòries cursos
cursats.
anteriors.

Si s’ha realitzat la fase voluntària/específica:
- S’indicarà l’any de realització dels exercicis de la fase
voluntària/específica (validesa dos cursos, el de realització de
la prova i el següent).
- S’indicarà la convocatòria de la fase voluntària/específica.
- Es consignarà el codi de cada una de les matèries de
modalitat que s’haja examinat en la fase voluntària/específica.
- S’indicarà la qualificació obtinguda en les matèries de
modalitat de la fase voluntària/específica, sempre que la nota
obtinguda siga igual o superior a cinc.

3.Alumnes d’un sistema
educatiu d’estats
membres de la Unió
Europea o d’estats que
han subscrit un acord
internacional respecte
d’això amb Espanya.
Amb prova d’accés o
credencial.

Es marcarà l’opció prova o
credencial segons el cas.

1. Convocatòria ordinària de
2018.
Si es marca credencial, s’haurà
2. Convocatòria extraordinària
d’especificar si s’està o no exempt de 2018.
de la realització de la prova de
3. Convocatòries de cursos
competència lingüística per als
anteriors.
ensenyaments que així ho hagen
establit les universitats, i en cas
d’exempció aportar la
documentació segons el que
s’arreplega en els apartats 3.2 i
6.3.1 d’aquest manual.

Si s’ha realitzat la fase voluntària/específica:
- S’indicarà l’any de realització dels exercicis de la fase
voluntària/específica (validesa dos cursos, el de realització de
la prova i el següent)
- S’indicarà la convocatòria de la fase voluntària/específica
- Se seleccionarà el codi de cada una de les matèries de
modalitat que s’haja examinat en la fase voluntària/específica.
- S’indicarà la qualificació obtinguda en les matèries de
modalitat, sempre que la nota obtinguda siga igual o superior a
cinc.

S’indicarà la nota d’accés a la
universitat, o s’indicarà la
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B1-Tipus d’estudi

B2-Qualificacions
qualificació de la credencial.

B3-Convocatòria

B4-Qualificacions de la fase específica de la prova

Se seleccionarà el codi de
l’assignatura de modalitat triada en
la fase general, en cas d’haver
realitzat prova.
A partir de la convocatòria de 2010 es triarà el codi de la
branca de coneixement triada per a la realització de la prova, si
s’ha presentat a la prova per doble o triple branca es triaran els
S’indicarà la qualificació definitiva
dos o tres codis corresponents.
de la prova realitzada.
 A. Arts i Humanitats
 B. Ciències
A partir de la convocatòria del 2010
4. Proves d’accés majors si s’ha presentat a la prova per
1.Convocatòria 2010 i següents  C. Ciències de la Salut
25 anys.
doble o triple branca de
2.Convocatòries 2009 i anteriors  D. Ciències Socials i Jurídiques
coneixement s’indicaran les
 E. Enginyeria i Arquitectura
qualificacions obtingudes per cada
una.
De les convocatòries del 2009 i anteriors es triarà el codi de
l’opció per la qual es van presentar a la prova de majors de 25
anys.
.
5. Prova d’accés majors S’indicarà la qualificació final
de 45 anys.
obtinguda en la prova.
6. Accés majors de 40
anys amb experiència
laboral o professional.

Es triaran fins a tres codis de les titulacions a què desitge
1. Convocatòria de l’any en curs
accedir i que coincidiran amb les titulacions per a les quals
2. Convocatòries anys anteriors
s’haja obtingut qualificació positiva.

Es triaran fins a tres codis de les titulacions a què desitge
S’indicarà la qualificació final
1. Convocatòria de l’any en curs
accedir i que coincidiran amb les titulacions per a les quals
obtinguda en el procés d’avaluació. 2. Convocatòries anys anteriors
s’haja obtingut qualificació positiva
En els plans d’estudis estructurats
en crèdits, cal indicar la nota
mitjana aritmètica ponderada dels
cursos de la carrera, en cas que hi
haja qualificació numèrica. Si no
n’hi ha, haurà d’aplicar-se la
qualificació quantitativa de la
següent taula d’equivalències:

7.Titulats universitaris.

SUFICIENT: 5,50 punts
APROVAT: 5,50 punts
CONVALIDAT: 5,50 punts
BÉ: 6,50 punts
NOTABLE: 7,50 punts
EXCEL·LENT: 9 punts
MATRÍCULA D’HONOR: 10
punts
En cas que dispose de la puntuació
en base 4 s’aplicarà la taula de
conversió de l’annex I del
document “Normativa per al càlcul
de qualificacions als efectes
d’accés per la quota de titulats”,
que es troba en la pàgina web

http://www.ceice.gva.es/va/web
/universidad/preinscripcion

8.Estrangers amb proves
d’accés (excepte
nacionals de la UE i
nacionals de països amb
acords internacionals
respecte d’això).

S’indicarà la nota d’accés a la
universitat

Si s’ha realitzat prova voluntària/específica:
- S’indicarà l’any de realització dels exercicis de la fase
voluntària/específica (validesa dos cursos, el de realització de
la prova i el següent)

1. Convocatòria ordinària de
juny 2018.
Se seleccionarà el codi de
- S’indicarà la convocatòria de la fase voluntària/específica
2. Convocatòria extraordinària
l’assignatura de modalitat triada en
2018.
la fase general de la prova d’accés a
- Se seleccionarà el codi de cada una de les matèries de
3. Convocatòries cursos anteriors
partir de la convocatòria del 2010 .
modalitat que s’haja examinat en la fase voluntària/específica.
- S’indicarà la qualificació obtinguda en les matèries de
modalitat, sempre que la nota obtinguda siga igual o superior a
cinc.
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C) Ordre de preferència d’estudis seleccionats
Consulteu amb atenció les taules d’estudis impartits per centres tant públics com privats adscrits a les universitats públiques de la
Comunitat Valenciana.
Seleccioneu en primer lloc la universitat on desitja sol·licitar plaça. Una vegada seleccionada la universitat, seleccioneu els estudis
triats i consigneu el codi corresponent. Indiqueu clarament en la casella, per ordre de preferència, els estudis triats que se sol·liciten
degudament codificats i en l’apartat corresponent, la universitat on s’imparteixen. Es poden triar fins a un màxim de vint
titulacions.
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TAULES

CODIS D’UNIVERSITATS (Taula 1)
Codi
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Universitat
Alacant
Extremadura
Illes Balears
Barcelona
Cadis
Còrdova
Santiago de Compostel·la
Granada

Codi
26
27
28
29
34
35
36
37
38

Universitat
Las Palmas de Gran Canaria
Politècnica de València
UNED
Alcalá
Castella - la Manxa
Pública de Navarra
Carlos III de Madrid
La Corunya
Vigo

39
40
42
43
44
45
48
49
50
51
52
55
56
58
64

Pompeu Fabra
Jaume I de Castelló
Rovira i Virgili
Girona
Lleida
La Rioja
Almeria
Huelva
Jaén
Burgos
Vic
Miguel Hernández
Rei Juan Carlos
Pablo de Olavide
Politècnica de Cartagena

Lleó
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Complutense de Madrid
Màlaga
Múrcia
Oviedo
Salamanca
La Laguna
Cantàbria
Sevilla
València Estudi General
Valladolid
País Basc
Saragossa
Autònoma de Barcelona
Autònoma de Madrid
Politècnica de Catalunya
Politècnica de Madrid
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CODIS DE PROVÍNCIA O DISTRICTE UNIVERSITARI (Taula 2)
Codi

Província
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Àlaba
Albacete
Alacant
Almeria
Àvila
Badajoz
Balears
Barcelona
Burgos
Càceres
Cadis
Castelló
Ciudad Real
Còrdova
Corunya (la)
Conca
Girona
Granada
Guadalajara
Guipúscoa
Huelva
Osca
Jaén
Lleó
Lleida
Rioja (la)
Lugo

Codi

Província
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
60
99

Madrid
Màlaga
Múrcia
Navarra
Ourense
Astúries
Palència
Palmas (las)
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Cantàbria
Segòvia
Sevilla
Sòria
Tarragona
Terol
Toledo
València
Valladolid
Biscaia
Zamora
Saragossa
Ceuta
Melilla
Estranger
Altres
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CODIS DE LES MATÈRIES DE MODALITAT DE BATXILLERAT (Taula 3)

Assignatures PAU 2016-2017 i 2017-2018
ASIGNATURA / ASSIGNATURA
Artes Escénicas / Arts Escèniques
Biología / Biologia
Cultura Audiovisual / Cultura Audiovisual
Dibujo Técnico II / Dibuix Tècnic II
Economía de la Empresa / Economia de l’Empresa
Física / Física
Fundamentos del Arte / Fonaments de l’Art
Diseño / Disseny
Geografía / Geografia
Geología / Geologia
Griego II / Grec II
Historia de la Filosofía / Història de la Filosofia
Historia del Arte / Història de l´Art
Latín II / Llatí II
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales / Matemàtiques
aplicades a les Ciències Socials
Matemáticas II / Matemàtiques II
Química / Química

CÓDIGO / CODI
ARE
BIO
CAU
DTE
ECO
FIS
FAR
DIS
GEO
GEL
GRI
HFI
HAR
LAT
MCS
MAT
QUI
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CODIS DE CENTRE BILINGÜE (Taula 4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BRITISH SCHOOL OF ALICANTE - ALACANT S. BRITÀNIC
LICEO FRANCES - ALACANT S. FRANCÉS
COSTA BLANCA INTERNATIONAL COLLEGE, S.L. - BENIDORM S. BRITÀNIC
NEWTON COLLEGE - ELX S. BRITÀNIC
ESCOLA NORUEGA COSTA BLANCA - L'ALFÀS DEL PI S. NORUEC
SIERRA BERNIA SCHOOL - L'ALFÀS DEL PI S. BRITÀNIC
ELIAN`S BRITISH SCHOOL - LA NUCIA S. BRITÀNIC
THE LADY ELIZABETH SCHOOL - LLÍBER S. BRITÀNIC
ENGLISH SCHOOL - MUTXAMEL S. BRITÀNIC
DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES-CIUDAD QUESADA - ROJALES S. NORUEC
EL LIMONAR INTERNATIONAL SCHOOL - TORREVIEJA Sis. USA
FIRS INDEPENDENT PRIMARY SCHOOL - XÀBIA S. BRITÀNIC
THE LADY ELIZABETH SCHOOL - XÀBIA S. BRITÀNIC
XABIA INTERNATIONAL COLLEGE - XÀBIA S. BRITÀNIC
BRITISH SCHOOL OF VILA-REAL - VILA-REAL S. BRITÀNIC
BRITISH SCHOOL OF ALZIRA - ALZIRA S. BRITÀNIC
ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS - GODELLA S. BRITÀNIC
ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS SECUNDARY - GODELLA S. BRITÀNIC
LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE - PATERNA S. FRANCÉS
EL PLANTIO INTERNACIONAL SCHOOL - PATERNA - LA CANYADA S. BRITÀNIC
CAXTON COLLEGE - PUÇOL S. BRITÀNIC
HISPANO-NORTEAMERICANO, S.A. - PUÇOL Sis. USA
CAMBRIDGE HOUSE COMMUNITY COLLEGE - ROCAFORT S. BRITÀNIC
BRITISH SCHOOL OF VALENCIA - VALÈNCIA S. BRITÀNIC
COL·LEGI ALEMANY DE VALÈNCIA - VALÈNCIA S. ALEMANY
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Exemple per a emplenar una sol·licitud de preinscripció, que es generarà en format PDF
Una alumna que ha superat la prova d’accés a la universitat (PAU) al juny de 2018, les dades personals i acadèmics de la qual
són les següents

Apartat A) Dades personals
DNI: 17345620-Z
Nom i cognoms: Maria López Ruiz
Data de naixement: 10 d’abril de 1998
Domicili: C/ Pere III, núm. 10, 5é pis, 2a dta.
Localitat: València
Codi Postal: 46019
Nacionalitat: espanyola
Universitat on ha superat la PAU: Universitat de València

Apartat B) Estudis i qualificacions
Es posarà en la línia 1 en l’apartat B2 (qualificacions) la qualificació que apareix en la papereta de la PAU com a Nota d’Accés a la
Universitat, per exemple 7,213
- Es posarà també en l’apartat B2 el codi de la matèria de modalitat de què s’ha examinat l’alumna en la fase obligatòria (vegeu la
taula 3) exemple MAT (si s’ha examinat de Matemàtiques II).
- Es posarà en l’apartat B3 la convocatòria el número 1 per haver-se examinat en la convocatòria de juny 2018.
- En l’apartat B4 (qualificacions de la fase voluntària de la prova) es posarà:
- En les caselles corresponents a l’any s’indicarà per a cada línia l’any de realització dels exercicis de la fase voluntària i la
convocatòria.
- En les caselles del costat es posarà el codi de les matèries de modalitat de què s’haja examinat l’alumna en la fase voluntària (vegeu
la taula 3)
- Finalment, en les caselles de la dreta la puntuació corresponent a cada una d’aquestes matèries sempre que siga igual o superior a
cinc punts. Per exemple: 6,97 i 7,75.

Apartat C) Ordre de preferència
Es poden posar fins a vint titulacions per ordre de preferència
1. Grau en Odontologia, Universitat de València - Estudi General
2. Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Universitat Politècnica de València
3. Grau en Administració i Direcció d’Empreses, Universitat d’Alacant
4. Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Universitat Miguel Hernández, d’Elx
5. Grau en Química, Universitat Jaume I, de Castelló
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