Duanes, 17- 03780 Pego
Tf. 966409960
Fax 966409961
03007613@edu.gva.es

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA CURS 2018-2019
TERMINI
DE L'11 DE JUNY AL 6 DE JULIOL
PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LA PAU 2018:
- Convocatòria ordinària: 15 de juny (a partir de les 14 hores)
- Convocatòria extraordinària: 11 de juliol (a partir de les 17 hores)
(aquest alumnat ha de tramitar la sol·licitud sense saber les qualificacions de la PAU)
SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
- Assistent telemàtic disponible en: www.preincripcio.gva.es
(identificar-se amb DNI, NIE o passaport i la clau proporcionada el primer dia de la PAU)
PASSOS:
- Obtindre el número CIP (amb aquest número es podrà recuperar la sol·licitud sense que
tindre que començar tot de nou).
- Al introduir el número CIP es carregaran les vostres dades i les qualificacions de la PAU
(que no les podeu modificar).
- Sol·licitar, per ordre de preferència, fins un màxim de 20 titulacions.
- En acabar “confirmar” (si l'alumne ha de presentar la sol·licitud en paper) o “presentar”
(per a l'alumne que no ha de presentar en paper, que en el nostre cas sou tots el que heu fet
batxillerat els dos darrers anys, i ací ja heu acabat i no heu de fer res més)
Si es prem “confirmar” o “presentar” la sol·licitud ja no es pot modificar, en tot cas es pot iniciar
una altra i l'assistent sols contemplarà la darrera sol·licitud presentada.
PRIORITAT D'ADJUDICACIÓ:
- L'alumnat de cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de les PAU de
juny de 2018, tenen preferència sobre l'alumnat que aprove les PAU en la convocatòria
extraordinària de juliol de 2018.
- Les assignatures de la fase voluntària o de modalitat de la fase obligatòria aprovades en
la convocatòria de extraordinària de juliol de 2018 NO ES COMPTABILITZARAN per a
l'adjudicació preferent a aquell estudiant que haja aprovat la PAU en juny de 2018 o en anys
anteriors
PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LA PREINCRIPCIÓ:
13 DE JULIOL DE 2018
RECLAMACIONS:
No s'admetran reclamacions sobre sol·licituds correctament tramitades
Es presentaran via telemàtica en www.preincripcio.gva.es els dies 16, 17 o 18 de juliol (fins
les 14 hores)
ESTUDIANT QUE NO OBTINGA PLAÇA
Posar-se en contacte en setembre en les universitats per a consultar vacants
EL CENTRE FACILITARÀ ORDINADORS PER A REALITZAR AQUESTS TRÀMITS A
L'ALUMNAT QUE HO NECESSITE.

