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Instruccions de preinscripció

1

Com realitzar la preinscripció
Telemàticament

2

Accedeix a les instruccions
de la Conselleria per
informar-te.

Què has de tenir en compte quan accedisques per a
formalitzar la preinscripció

Com accedeixes a l'aplicació



Si ets estudiant de PAU a la Comunitat Valenciana (a partir
de l'any 2012): Has d'identificar-te mitjançant el teu NIF, NIE o passaport i la teua clau de PAU
(La clau de PAU va ser proporcionada durant les PAU per a poder accedir al Portal de l'Alumne
(PASEU). Si l'has perduda pots sol·licitar-la ací.



Per a la resta d'estudiants: Has d'identificar-te mitjançant el teu NIF, NIE o

passaport.

El sistema informàtic generarà un CIP (codi d'identificació personal) en ambdós casos.

Quins passos has de seguir per a finalitzar la sol·licitud
1. Pots triar fins a 20 titulacions per ordre de preferència. Has de validar les dades personals i les
titulacions que hages triat.

2.
ESTUDIANTS QUE NO HAN DE PRESENTAR CAP DOCUMENT
Són aquells estudiants de PAU de la Comunitat Valenciana (excepte els estudiants de PAU d'anys
anteriors a 2012, i aquells estudiants amb acreditació de discapacitat i esportistes d'alt rendiment).
Has de clicar a presentar la sol·licitud. Comprova en el resguard de la sol·licitud que conste que ha
sigut tramitada telemàticament mitjançant l'assignació del nombre de registre.
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NOMÉS PER A ESTUDIANTS QUÈ Sí HAN DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓ DAVANT LA
UNIVERSITAT.
Has de clicar a confirmar la sol·licitud. Aquesta acció suposa que has presentat la sol·licitud de
preinscripció telemàticament però a més has d'imprimir-la i presentar-la davant la universitat
juntament amb l'original i còpia de la documentació que es requerisca en cada cas. Nota: La presentació
de més d'una sol·licitud en diferents universitats de la Comunitat Valenciana comportarà la nul·litat de
totes elles.

Guarda el document que ha generat l'aplicació en presentar la teua sol·licitud. En ell trobaràs
tota la informació per a poder consultar la sol·licitud que has realitzat. Nota: si fas més d'una sol·licitud
només es considera l'última que hages realitzat.

Reclamacions
16, 17 i 18 de juliol a les 14 h

Com: Telemàticament

IMPORTANT.
Els alumnes que no obtingueren 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 consultar les pàgines
web de les mateixes i posar-se en contacte amb elles en el mes de setembre per a sol·licitar les places que hagen
quedat vacants.
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