
 

 

CURS 2017/18   BATXILLERAT 

  

MATRÍCULA PAU  CURS 2017/18 

 
NOM: ...............................................................................................  DNI: ...............................................  

Correu electrònic de l’alumne ..................................................................................................................  

Telèfon mòbil de l’alumne ........................................................................................................................  

 

MODALITAT DE BATXILLERAT CURSADA 

 Científic  Humanístic / Social 

 

FASE OBLIGATÒRIA   

1.  Castellà: Llengua i literatura II 
 

2.    Valencià: Llengua i literatura II 

 
3.  Idioma estranger: ............................................. 

 
4.  Història d’Espanya 

                                                   
5.  Matèria de modalitat (tria una de les següents matèries troncals de modalitat de 2n de batxillerat 

   Llatí II 
 

     Matemàtiques per a Ciències Socials 
 

     Matemàtiques II 
 

 
FASE VOLUNTÀRIA  

Tria fins a un màxim de 4 matèries de modalitat de 2n de batxillerat. No es pot triar la matèria troncal de 
modalitat de la fase obligatòria. 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………… 

 
Pots matricular-te a  les PAU de qualsevol matèria de modalitat, inclús si no l’has cursada. 

 
 

Benicarló, …………….. de …………………………………. 2018 

 

 

Signatura de l’interessat/da 
 

Carolina
Cuadro de texto



   
 

PAGAMENT TAXES PAU 

 
 

TIPUS DE MATRÍCULA 

  Ordinària 78,20 euros 

   
 

 
 

 

 Família nombrosa general 39,10 euros 

    
 

 

 Família nombrosa especial Exempts 

    
  Família nombrosa de països estrangers Exempts 

    
  Família monoparental general 39,10 euros 

    
  Família monoparental especial Exempts 

    
  Matrícula d’honor a 2n de batxillerat Exempts 

    
  Premi extraordinari a 2n de batxillerat Exempts 

    
  Persones amb discapacitat o assimilats Exempts 

    
  Víctimes de violència de gènere Exempts 

    
  Víctimes de bandes armades i elements terroristes Exempts 

 

Entregueu al centre el dia 25 de maig la següent documentació: 

- Imprès de matrícula i pagament de taxes. 

- Fotocopia de DNI, NIE, passaport.. 

- Acreditació de qualsevol circumstancia que impliqui reducció o exempció de les taxes. 

La matricula d’honor l’acredita el centre. 
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