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INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ DE L’EXEMPCIÓ DE VALENCIÀ EN LES 
PROVES PAU PER A L’ALUMNAT QUE ACREDITA CONDICIÓ DE NOUVINGUT 
EN 4t D’ESO EN ELS MUNICIPIS RELACIONATS EN L’ARTICLE 35 DE LA 
LLEI D’ÚS I ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ 

 
L’Ordre 4/2021, de 16 de març, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciències i Societat 
Digital, per la qual es modifica l’article 6 de l’Ordre 29/2019, de 20 d’abril, per la qual es regulen a 
la Comunitat Valenciana la prova d’accés a estudis universitaris oficials de grau i els programes 
d’admissió en les universitats públiques espanyoles estableix, sobre l’exempció de l’exercici de 
Valencià, el següent:  
 

Article 6. Exempció de l’exercici de Valencià: 
 
1. Quedarà exempt de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la prova 
d’accés a la universitat, si així ho manifesta, l’alumnat nouvingut que haja començat 
l’escolarització en un centre situat a la Comunitat Valenciana en 4t d’ESO, 1r o 2n de 
Batxillerat. 
 
L’alumnat nouvingut és aquell que no ha sigut mai escolaritzat en un centre situat a la 
Comunitat Valenciana.  
 
2. L’alumnat nouvingut indicat en l’apartat anterior que estiga escolaritzat més de tres cursos 
acadèmics a partir de 4t ESO en centres situats a la Comunitat Valenciana no estarà exempt 
de l’exercici de Valencià: Llengua i literatura II. 
 
3. De manera transitòria, l’alumnat dels centres situats en municipis inclosos en l’article 36 
de la Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià, que haja obtingut una resolució per la 
qual s’atorga l’exempció de la matèria de Valencià, dictada per l’òrgan competent, quedarà 
exempt de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la prova d’accés a la 
universitat, si així el manifesta, fins a la convocatòria de 2026 inclusivament. 

 
Amb la finalitat de facilitar als centres el procediment de tramitació de l’exempció de l’exercici de 
Valencià: Llengua i literatura II de la prova d’accés a la universitat, convé realitzar alguns 
aclariments en referència a l’alumnat de 4t d’ESO que per la seua condició de nouvingut pot estar-
ne exempt:  
 

1. Correspon al centre d’ensenyament secundari, quan es procedisca a la matriculació en la 
prova d’accés a la universitat dels i de les estudiants amb resolució positiva d’exempció de 
Valencià: Llengua i literatura, certificar i, per tant, constatar en ITACA la condició 
d’exempció de Valencià en les PAU.   

2. Per a l’alumnat matriculat en 2n de Batxillerat durant el curs 2021-2022, que començà 
l’escolarització com a alumnat nouvingut en 4t d’ESO en un centre ubicat en la Comunitat 
Valenciana durant el curs 2019-2020, es procedirà de la següent manera:  
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a) Els centres educatius han d’enviar al Servei d’Educació Plurilingüe un llistat 
d’aquest alumnat (Annex I), abans del 29 d’abril de 2022, a la següent adreça 
electrònica: exeval_zvp@gva.es. 

b) El servei competent ha de confirmar la condició de nouvingut de l’alumnat relacionat 
en aquest llistat i traslladar aquesta informació al centre educatiu corresponent abans 
del 31 de maig. 

c) Rebuda aquesta confirmació, el centre educatiu pot marcar l’opció d’exempt a aquell 
alumnat que així ho sol·licite en el moment de la matrícula a les proves d’accés a la 
universitat. 

d) L’estudi i autorització de l’exempció de l’exercici de Valencià: Llengua i literatura II 
en les proves d’accés a la universitat únicament té validesa per a la convocatòria 
present.  
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INSTRUCCIONES DE TRAMITACIÓN DE LA EXENCIÓN DE VALENCIANO EN 
LAS PRUEBAS PAU PARA EL ALUMNADO QUE ACREDITA CONDICIÓN DE 
RECIÉN LLEGADO EN 4º DE ESO EN LOS MUNICIPIOS RELACIONADOS EN 
EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE USO Y ENSEÑANZA DEL VALENCIANO 
 
La Orden 4/2021, de 16 de marzo, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencias y 
Sociedad Digital, por la cual se modifica el artículo 6 de la Orden 29/2019, de 20 de abril, por la 
cual se regulan en la Comunidad Valenciana la prueba de acceso a estudios universitarios oficiales 
de grado y los programas de admisión en las universidades públicas españolas establece, sobre la 
exención del ejercicio de Valenciano, lo siguiente: 
 

Artículo 6. Exención del ejercicio de Valenciano: 
 
1. Quedará exento de realizar el ejercicio de Valenciano: Lengua y Literatura II de la prueba 
de acceso a la universidad, si así lo manifiesta, el alumnado recién llegado que haya 
empezado la escolarización en un centro situado en la Comunidad Valenciana en 4.º de ESO, 
1.º o 2.º de Bachillerato. 
 
El alumnado recién llegado es aquel que no ha sido nunca escolarizado en un centro situado 
en la Comunidad Valenciana.  
 
2. El alumnado recién llegado indicado en el apartado anterior que esté escolarizado más de 
tres cursos académicos a partir de 4º ESO en centros situados en la Comunidad Valenciana 
no estará exento del ejercicio de Valenciano: Lengua y literatura II. 
 
3. De manera transitoria, el alumnado de los centros situados en municipios incluidos en el 
artículo 36 de la Ley 4/1983, de uso y enseñanza del valenciano, que haya obtenido una 
resolución por la cual se otorga la exención de la materia de Valenciano, dictada por el 
órgano competente, quedará exento de realizar el ejercicio de Valenciano: Lengua y 
Literatura II de la prueba de acceso a la universidad, si así lo manifiesta, hasta la 
convocatoria de 2026 inclusive. 

 
Con el fin de facilitar en los centros el procedimiento de tramitación de la exención del ejercicio de 
Valenciano: Lengua y literatura II de la prueba de acceso a la universidad, conviene realizar algunas 
aclaraciones en referencia al alumnado de 4º de ESO que por su condición de recién llegado puede 
estar exento: 

1. Corresponde al centro de enseñanza secundaria, cuando se proceda a la matriculación en la 
prueba de acceso a la universidad de los y de las estudiantes con resolución positiva de 
exención de Valenciano: Lengua y literatura, certificar y, por lo tanto, constatar en ITACA la 
condición de exención de Valenciano en las PAU. 

2. Para el alumnado matriculado en 2º de Bachillerato durante el curso 2021-2022, que empezó 
la escolarización como alumnado recién llegado en 4º de ESO en un centro ubicado en la 
Comunidad Valenciana durante el curso 2019-2020, se procederá de la siguiente manera:  
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a) Los centros educativos tienen que enviar al Servei d’Educació Plurilingüe un listado 
de este alumnado (Anexo I), antes del 29 de abril de 2022, a la siguiente dirección 
electrónica: exeval_zvp@gva.es. 
 

b) El servicio competente tiene que confirmar la condición de recién llegado del 
alumnado relacionado en el listado y trasladar esta información al centro educativo 
correspondiendo antes del 31 de mayo. 
 

c) Recibida esta confirmación, el centro educativo puede marcar la opción de exento al 
alumnado que así lo solicitó en el momento de la matrícula a las pruebas de acceso a 
la universidad. 
 

d) El estudio y autorización de la exención del ejercicio de Valenciano: Lengua y 
literatura II en las pruebas de acceso a la universidad únicamente tiene validez para 
la convocatoria presente. 
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ANNEX I 
 
RELACIÓ DE L’ALUMNAT QUE ACOMPLEIX ELS REQUISITS PER A ESTAR 
EXEMPT DE L’EXERCICI DE VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II EN LA PROVA 
D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE LA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2022 PER LA SEUA 
CONDICIÓ DE NOUVINGUT DURANT EL CURS 2019-2020 EN 4t D’ESO 
 
CENTRE EDUCATIU: CODI DE CENTRE:  

LOCALITAT DEL CENTRE:  COMARCA:  

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A NIA DATA DE NAIXEMENT 
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CENTRE EDUCATIU: CODI DE CENTRE:  

LOCALITAT DEL CENTRE:  COMARCA:  

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A NIA DATA DE NAIXEMENT 

   

   

   

   

 
Firma del secretari/a del centre: 
 

 
 ____________, ____ de/d’_________________ de 20___      


