
 
 

 

DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I ORDENACIÓ 

Servei d’Educació Plurilingüe 

Av. de Campanar, 32

46015 VALÈNCIA

 

Preguntes freqüents sobre l’exempció del Valencià en les Proves d’Accés a la 

Universitat (PAU). Curs 2020-2021 

 
1. Si un estudiant tenia concedida l’exempció de Valencià en les PAU en alguna 

convocatòria o curs anterior i es torna a presentar, continua exempt de Valencià 
en les proves PAU? 

Depén. 

L’exempció de l’exercici de Valencià: Llengua i literatura  ha de tindre la mateixa validesa 

que l’assignatura de modalitat de la Fase Obligatòria de les PAU. 

Podrà estar exempt el curs immediatament següent a la primera vegada que s’ha 

presentat però no en cursos posteriors.  

 

2. Si un estudiant s’incorpora a 1r de batxillerat des d’un sistema educatiu estranger 
i se li fa una adaptació de continguts en batxillerat. Estarà exempt de Valencià en 
les PAU, considerant que no cursa els mateixos continguts de l’assignatura? 

No. 

L’ alumnat procedent d’un centre educatiu amb ensenyaments estrangers homologats 

situat a la Comunitat Valenciana no és alumnat nouvingut.  

El batxillerat és un ensenyament postobligatori i no es realitzen adaptacions de 

continguts, sinó d’accés al currículum.  

 

3. Si un estudiant a qui el curs passat (o anteriors) se li va concedir l’exempció de 
Valencià en les PAU, però no va aprovar batxillerat i ara està repetint amb algunes 
matèries de batxillerat (amb el Valencià o no), en el present curs estarà exempt de 
Valencià en les PAU? 

No. 

En el curs 2020-2021 únicament podrà estar exempt l’alumnat que tinga resolució 

positiva en 4t d’ESO, 1r o 2n de batxillerat. 

 

4. Si un estudiant es canvia d’empadronament, en primer o segon de batxillerat, a 
una població de zona no valencianoparlant, estarà exempt de Valencià en les 
PAU? 

Sí. 

En el curs 2020-2021 podrà estar exempt l’alumnat que tinga resolució positiva en 4t 

d’ESO, 1r o 2n de batxillerat. 
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5. Un estudiant que està cursant batxillerat intern en un centre, no és valencià i els 
seus pares no viuen ací. Està empadronat a una altra comunitat autònoma. Ací 
està rebent el batxillerat amb adaptació. Està exempt o no de les PAU? 

No. 

En el curs 2020-2021 únicament podrà estar exempt l’alumnat que tinga resolució 

positiva en 4t d’ESO, 1r o 2n de batxillerat. 

El batxillerat és un ensenyament postobligatori i no es realitzen adaptacions de 

continguts, sinó d’accés al currículum.  

 

6. Un estudiant valencià que ha cursat ací primària i els primers cursos d’ESO, però 
cursa fora de la Comunitat Valenciana alguns dels dos últims cursos (4t d’ESO o 
1r de batxillerat) i torna per a cursa el 2n de batxillerat. Està exempt de Valencià 
en les PAU? I si els estudis que ha cursat fora, els ha fet en una comunitat 
autònoma de parla catalana (Illes Balears o Catalunya)? 

No.  

No estarà exempt en cap dels dos casos perquè no haurà obtingut una resolució positiva 

d’exempció ni en 4t d’ESO, ni 1r o 2n de batxillerat.  

 

7. Un estudiant valencià que ha cursat ací tot l’ESO i 1r de batxillerat, estudia el 2n 
de batxillerat en una altra comunitat autònoma o un altre país, en el moment de 
fer les PAU, estarà exempt de Valencià? 

No. 

En el curs 2020-2021 únicament podrà estar exempt l’alumnat que tinga resolució 

positiva en 4t d’ESO, 1r o 2n de batxillerat. 

 

8. Pot estar exempt de Valencià en les PAU l’estudiantat que no haja obtingut 
exempció en cap dels seus tres últims cursos: 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat? 

No.  

En el curs 2020-2021 únicament podrà estar exempt l’alumnat que tinga resolució 

positiva en 4t d’ESO, 1r o 2n de batxillerat. 

 

 

NOTA: En qualsevol dels casos anteriors, el centre ha de consultar al Servei 
d’Educació Plurilingüe la situació particular a l’hora de marcar l’exempció de 

l’exercici de Valencià: Llengua i literatura II en les proves PAU. 


