Calendari del procediment de petició d’adaptacions per a les
Proves d’Accés a la Universitat dels Majors de 25, 40 i 45 anys
(PAM) 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.
MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYS
Període de recepció de sol·licituds

De l’11 de gener al 19 de febrer de

d’adaptacions (en els SPE)

2021

Realització dels informes

Des de la recepció de les sol·licituds

sociopsicopedagògics (en els SPE)

fins al 26 de febrer de 2021

Enviament de les sol·licituds i la

Fins a l’1 de març de 2021

documentació a la universitat
corresponent
Valoració i resolució de les sol·licituds per Del 2 al 12 de març de 2021
part de la Subcomissió de suport
educatiu
Comunicació de les Resolucions de les

15 de març de 2021

sol·licituds
Període d’al·legacions per part de les

Del 16 al 25 de març de 2021

persones interessades
Valoració i resolució definitiva de les

Del 26 al 30 març de 2021

al·legacions per la Subcomissió de suport
educatiu
Comunicació de les Resolucions

31 de març de 2021

definitives de les al·legacions
No s’acceptaran peticions d’adaptacions fora dels terminis establerts, llevat de
situacions sobrevingudes degudament justificades.

Calendario del procedimiento de petición de adaptaciones para las
Pruebas de Acceso a la Universidad de los Mayores de 25, 40 y 45
años (PAM) para el curso 2020-2021
Resolución conjunta de 22 de diciembre de 2020, de la Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y de la Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte, por la cual se dictan instrucciones para la organización de las medidas
de adaptación en las pruebas de acceso a las universidades públicas valencianas.
MAYORES DE 25, 40 Y 45 AÑOS
Periodo de recepción de solicitudes de

Del 11 de enero al 19 de febrero de

adaptaciones (en los SPE)

2021

Realización de los informes

Desde la recepción de las solicitudes

sociopsicopedagógicos ( en los SPE)

hasta el 26 de febrero de 2021

Envío de las solicitudes y la

Hasta el 1 de marzo de 2021

documentación a la universidad
correspondiente
Valoración y resolución de las solicitudes

Del 2 al 12 de marzo de 2021

por parte de la Subcomisión de apoyo
educativo
Comunicación de las Resoluciones de las 15 de marzo de 2021
solicitudes
Periodo de alegaciones por parte de las

Del 16 al 25 de marzo de 2021

personas interesadas
Valoración y resolución definitiva de las

Del 26 al 30 marzo de 2021

alegaciones por la Subcomisión de apoyo
educativo
Comunicación de las Resoluciones

31 de marzo de 2021

definitivas de las alegaciones
No se aceptarán peticiones de adaptaciones fuera de los plazos establecidos,
excepto en el caso de situaciones sobrevenidas debidamente justificadas.

