MATRÍCULA PER A LA MILLORA DE QUALIFICACIÓ DE LES PAU
BATXILLERAT JUNY DE 2019
Termini de matrícula
Del 21 al 23 de maig de 2019
Matrícula
Per a la formalització de la matrícula l’alumne ha d’emplenar la sol·licitud electrònica i
indicar les assignatures objecte d’examen.

Obtenció d'usuari i clau d'accés
Per accedir a la matrícula no presencial abans heu de tenir un compte (usuari i clau d'accés)
de la Universitat Jaume I. Per a obtenir-la:
En quina situació et trobes?


No tinc usuari ni clau: vull registrar-me.

En aquest cas, us demanaran el NIF / DNI, nom i cognoms, correu electrònic o número de
telèfon mòbil. Has d'introduir el codi de confirmació durant els 15 minuts següents, en cas
contrari, hauràs de començar de nou des de l'inici.


No recordo l'usuari i / o la clau: envieu-me l'usuari i/o la clau .

Rebreu un correu electrònic / sms en un període màxim, des que es fa la sol·licitud, de 24
hores o el dia laborable següent (en el cas que sigui festiu), amb el nom d'usuari i la
contrasenya per poder accedir a la matrícula.


Recordo l'usuari i la clau: entrar
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Taxes de matrícula
Els imports vigents, segons el Decret 140/2018 (DOCV núm. 8387, de 20/09/2018) són:












Ordinària
Família Nombrosa General
Família Nombrosa Especial
Família Monoparental General
Família Monoparental Especial
Família Nombrosa de països estrangers
Matrícula d’honor en 2 Batxillerat
Premi extraordinari en Batxillerat
Persones amb discapacitat o assimilats
Víctimes de violència de gènere
Víctimes de bandes armades i elments terroristes

78,20 Euros
39,10 Euros
Exempts
39,10 Euros
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts
Exempts

Documentació
Cal adjuntar la fotocòpia de la targeta de les PAU.
En cas d’exempció del pagament de les taxes, l’alumne haurà d’acreditar la condició per
poder justificar la reducció corresponent de la matrícula.

Més informació:
http://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/acces/grau/batxiller/
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