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PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE L'EXEMPCIÓ DE VALENCIÀ EN LES 

PROVES PAU EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE LA ZONA DE PREDOMINI 

LINGÜÍSTIC VALENCIÀ 

 

 

Amb la finalitat de millorar el procediment de tramitació de l'exempció de la prova de Valencià en les 

PAU convé realitzar alguns aclariments referits a l'Ordre 43/2012, de 5 de juliol, els quals se sustenten 

sobre la base de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià. En aquesta llei 

s'estableix l'obligatorietat del valencià en tots els nivells educatius i es preveu la situació 

d'excepcionalitat que suposa l'exempció (Article 18). En aquest sentit, l'article 24 de l'esmentada Llei 

especifica que l'acreditació de la residència temporal en el nostre territori és l'únic cas que pot motivar 

aquesta excepcionalitat. En cap cas es contemplen situacions de residència temporal en altres territoris. 

 

PROCEDIMENT 

 

1. Correspon al centre d’ensenyament secundari, quan es procedisca a la matriculació dels estudiants 

en la prova d’accés a la universitat, certificar i per tant fer constar en ITACA la condició d'exempció 

de Valencià en les PAU. 

 

2. L'alumnat pot estar exempt de la prova de Valencià en les PAU pel fet d'haver obtingut l'exempció 

de l'avaluació de la matèria de Valencià, amb la resolució positiva del/de la director/a general 

d’Innovació Educativa i Ordenació en algun dels tres cursos següents: 4t d'ESO, 1r o 2n de Batxillerat. 

És preceptiu que hi haja còpia de la resolució en l'expedient de l'alumne/a i que aparega registrada a 

ITACA. 

 

3. L'alumnat pot estar exempt de la prova de Valencià en les PAU pel fet d'haver iniciat els seus estudis 

en la Comunitat Valenciana en 1r o 2n de Batxillerat, s'haja sol·licitat o no l'exempció de l'avaluació 

de la matèria de Valencià. 

 

 

Si els centres docents tingueren dubtes sobre algun cas excepcional poden enviar un correu a 

exeval_zvp@gva.es fins el 21 de febrer de 2020 perquè s'estudie la situació de l'alumne/a. El Servei 

d'Educació Plurilingüe comunicarà a la Comissió Gestora de les PAU si l'alumne/a està exempt/a de 

la realització de la prova de Valencià. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE LA EXENCIÓN DE VALENCIANO EN 

LAS PRUEBAS PAU EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA DE PREDOMINIO 

LINGÜÍSTICO VALENCIANO 

 

 

Con la finalidad de mejorar el procedimiento de tramitación de la exención de la prueba de Valenciano 

en las PAU conviene realizar algunas aclaraciones referidas a la Orden 43/2012, de 5 de julio, las 

cuáles se sustentan sobre la base de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso i Enseñanza del 

Valenciano. En esta ley, se establece la obligatoriedad del valenciano en todos los niveles educativos 

y se prevé la situación de excepcionalidad que supone la exención (Artículo 18). En este sentido, el 

artículo 24 de la mencionada Ley especifica que la acreditación de la residencia temporal en nuestro 

territorio es el único caso que puede motivar esta excepcionalidad. En ningún caso se contemplan 

situaciones de residencia temporal en otros territorios. 

 

PROCEDIMENTO 

 

1. Corresponde al centro de enseñanza secundaria, cuando se proceda a la matriculación de los 

estudiantes en la prueba de acceso a la universidad, certificar y, por tanto, hacer constar en ITACA la 

condición de exención de Valenciano en las PAU. 

 

2. El alumnado puede estar exento de la prueba de Valenciano en las PAU por el hecho de haber 

obtenido la exención de la evaluación de la materia de Valenciano, con la resolución positiva del/de 

la director/a general de Innovación Educativa y Ordenación en alguno de los tres cursos siguientes: 

4º de ESO, 1º o 2º de Bachillerato. Es preceptivo que haya copia de la resolución en el expediente 

del/de la alumno/a y que aparezca registrada en ITACA. 

 

3. El alumnado puede estar exento de la prueba de Valenciano en las PAU por el hecho de haber 

iniciado sus estudios en la Comunitat Valenciana en 1º o 2º de Bachillerato, se haya solicitado o no 

la exención de la evaluación de la materia de Valenciano. 

 

 

 

Si los centros docentes tuvieran dudas sobre algún caso excepcional, pueden enviar un correo a 

exeval_zvp@gva.es hasta el 21 de febrero de 2020 para que se estudie la situación del/de la alumno/a. 

El Servei d'Educació Plurilingüe comunicará a la Comisión Gestora de las PAU si el/la alumno/a está 

exento/a de la realización de la prueba de Valenciano. 
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