
 
 

 

Calendari del procediment de petició d’adaptacions per a les 

Proves d’Accés a la Universitat (PAU) per al curs 2020-2021 

Resolució conjunta de 22 de desembre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital i de la Conselleria d'Educació, Cultura i 

Esport, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de les mesures 

d'adaptació en les proves d'accés a les universitats públiques valencianes. 

 

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 

Període de recepció de sol·licituds 

d’adaptacions en els centres educatius 

De l’11 al 22 de gener de 2021 

Realització dels informes 

sociopsicopedagògics 

Des de la recepció de les sol·licituds 

fins al 22 de febrer de 2021 

Enviament de les sol·licituds i la 

documentació des dels centres educatius 

a la universitat corresponent 

Fins a l’1 de març de 2021 

Valoració i resolució de les sol·licituds per 

part de la Subcomissió de suport 

educatiu 

Del 2 al 29 de març de 2021 

Comunicació de les Resolucions de les 

sol·licituds  

30 de març de 2021  

Període d’al·legacions per part de les 

persones interessades 

Del 31 de març al 23 d’abril de 2021 

Valoració i resolució definitiva de les 

al·legacions per la Subcomissió  de 

suport educatiu 

Del 26 d’abril al 7 de maig de 2021 

Comunicació de les Resolucions 

definitives de les al·legacions 

10 de maig de 2021  

 

 



 
 

 

MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYS 

Període de recepció de sol·licituds 

d’adaptacions 

De l’11 al 22 de gener de 2021 

Realització dels informes 

sociopsicopedagògics 

Des de la recepció de les sol·licituds 

fins al 22 de febrer de 2021 

Enviament de les sol·licituds i la 

documentació a la universitat 

corresponent 

Fins a l’1 de març de 2021 

Valoració i resolució de les sol·licituds per 

part de la Subcomissió de suport 

educatiu 

Del 2 al 12 de març de 2021 

Comunicació de les Resolucions de les 

sol·licituds  

15 de març de 2021  

Període d’al·legacions per part de les 

persones interessades 

Del 16 al 25 de març de 2021 

Valoració i resolució definitiva de les 

al·legacions per la Subcomissió de suport 

educatiu 

Del 26 al 30 març de 2021 

Comunicació de les Resolucions 

definitives de les al·legacions 

31 de març de 2021  

 

 

 

 

No s’acceptaran peticions d’adaptacions fora dels terminis establerts, llevat de 

situacions sobrevingudes degudament justificades. 

 

 

 

 


