Instruccions de matrícula de la PBAU per als
estudiants del sistema educatiu espanyol que
cursen o han cursat els estudis a centres de
les Illes Balears
La prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU)
La PBAU és una prova que han de superar els estudiants que
vulguin accedir als estudis oficials de grau. Hi ha dues
convocatòries anuals: ordinària i extraordinària.
La PBAU consta de dos blocs:
Bloc

Descripció

Bloc
d’accés

Consta de les matèries troncals generals de
segon de batxillerat i una matèria troncal
d’opció cursada per l’alumne segons la modalitat
i l'itinerari.
Obligatori per als alumnes que
batxillerat
i
vulguin
accedir
universitaris oficials de grau.

Bloc
d’admissió

cursin el
a
estudis
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Aquest bloc és voluntari. El poden fer els
estudiants que vulguin incrementar la nota
d’accés per accedir a uns estudis de grau.
Es poden
matèries.

matricular

fins

a

un

màxim

de
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Passes per fer la matrícula a la PBAU

1

Fer la
matrícula al
teu centre

2

Verificar la
matrícula

3

Obtenir
credencials
d UIBdigital

4

Pagar la
matrícula

5

Consultar el
lloc
d examen

1. Fer la matrícula
Totes les persones que cursin o hagin cursat estudis de
batxillerat i/o de cicles formatius de grau superior a centres
de les Illes Balears que vulguin fer la PBAU, obligatòriament
han de fer la matrícula, en els terminis corresponents.
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La matrícula dels alumnes que cursen actualment batxillerat o
un cicle formatiu superior, així com la dels alumnes de cursos
anteriors, es farà al seu centre educatiu mitjançant el
GestIB.
La matrícula dels alumnes que provenen
autònomes es farà directament a la UIB.

d'altres

comunitats

Tipus de matrícula
Hi ha dos tipus de matrícula:
Tipus

Blocs

Requisits

Matrícula
completa

Bloc d’accés
Bloc d’admissió

 Títol
de
batxiller
equivalent

Matrícula
lliure

Bloc d’admissió

 PBAU
superada
o
equivalent
 Títol de tècnic superior
o equivalent

Al quadre següent hi ha les diferents opcions
matrícula segons les condicions dels estudiants:
Situació

o

de

Completa Lliure

2

Estudiants que cursen 2n de batxillerat
Amb el títol de Batxiller espanyol sense una
prova d'accés superada
Amb una prova d'accés superada
Estudiants
superior:

de

cicles

formatius

de

grau




Amb tots els mòduls teòrics superats
Tècnics superiors de formació
professional
 Tècnics esportius superiors
 Tècnics superiors d'Arts Plàstiques i
Disseny

Preus de matrícula



Bloc d’accés: 69,21 euros.
Bloc d’admissió: 13,85 euros per exercici.
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Exempcions i bonificacions dels preus de matrícula
Tenen dret a exempció o bonificació en els preus les persones
que acreditin alguna de les condicions següents:

Condició

Preu

Família nombrosa general

Reducció del 50% sobre
el preu

Família nombrosa especial

Matrícula gratuïta

Amb una discapacitat del 33% o
superior

Matrícula gratuïta

Víctimes d’actes terroristes

Matrícula gratuïta

Víctimes de violència de gènere

Matrícula gratuïta

Joves tutelats i extutelats en
vies d'emancipació

Matrícula gratuïta

Documentació
Tots els alumnes han de presentar al centre educatiu:
1. Resguard de matrícula signat que els centres imprimiran des
del GestIB, amb el resum de la matrícula i amb el text
"Autoritz la Universitat de les Illes Balears, en el
procediment de realització de la PBAU, a accedir i
verificar les meves dades d'identitat de manera electrònica
als fitxers públics.
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2. Si s’escau, la documentació (original i còpia) per
acreditar les condicions personals que donin dret a
exempcions o bonificacions dels preus de matrícula.

Condició

Document

Famílies nombroses



Títol o certificat expedit per
l’organisme competent actualitzat

Amb una discapacitat del
33% o superior



Certificat expedit per l’organisme
competent actualitzat

Víctimes d’actes
terroristes



Resolució administrativa corresponent



En el cas del cònjuge i els fills, el
llibre de família

Víctimes de violència de
gènere



Qualsevol dels documents prevists per la
normativa vigent.



En el cas dels fills dependents, el
llibre de família.



Certificat acreditatiu corresponent emès
pel departament d'afers socials del
consell insular del qual depenguin.

Joves tutelats i
extutelats en vies
d'emancipació
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Els centres enviaran l’original del resguard de matrícula signat
per l’alumne i la còpia acarada de l’altra documentació a:
Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica
Son Lledó. Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)

Persones amb discapacitat o necessitats especials
En col·laboració amb els centres educatius de les Illes Balears,
la UIB, d’acord amb la legislació vigent, ha d’assegurar la
igualtat d’oportunitats per a totes les persones en ambdues
convocatòries de la prova de batxillerat per a l’accés a la
Universitat.
En funció de la situació dels estudiants amb necessitats
específiques de suport, s’adoptaran les mesures oportunes
d’adequació de les condicions en les quals es realitzaran els
exàmens, donant continuïtat als ajusts que s’han dut a terme al
batxillerat.
El cap del Departament d’Orientació ha de remetre els informes
corresponents a la professora Dolors Forteza, responsable de la
direcció i ordenació del suport mitjançant el procediment que
s’indicarà.
La comissió organitzadora de les proves d’accés a la Universitat
serà informada del conjunt de les adequacions i de les
especificitats de les mesures.
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2. Verificar la matrícula
Els alumnes han de verificar que la matrícula és correcta
mitjançant el resguard de matrícula que els ha lliurat el
centre. També ho poden fer consultant el GestIB. En cas d’error,
s’han d’adreçar de forma immediata al centre. És important que
verifiquin les matèries i el correu electrònic ja que aquest
serà el que la UIB utilitzarà per contactar amb l’alumne.
Finalitzat el termini de matrícula, totes les incidències
detectades s’han de remetre per correu electrònic al Servei
d'Ordenació Educativa, el dia 15 de maig. Aquest correu s'ha
d'enviar encara que no se n'hagi detectada cap.

3. Obtenir les credencials d’UIBdigital
UIBdigital és la plataforma digital de la Universitat de les
Illes Balears (UIB) per gestionar diferents tràmits que pot fer
l’estudiant:

PBAU







Consultar la matrícula de la PBAU
Pagar la matrícula
Consultar el lloc d’examen
Consultar els resultats de la PBAU
Sol·licitar revisió d’exàmens
Fer el trasllat d’expedient de la PBAU per iniciar estudis
a una altra universitat

5

Estudis universitaris oficials de grau





Fer la sol·licitud d’admissió als estudis oficials de grau
Consultar l’adjudicació de places de les convocatòries
d’admissió
Fer la sol·licitud de plaça als estudis universitaris
oferts a la UIB
Fer la matrícula universitària en cas de ser admès

El dia 6 de maig l’alumne rebrà un correu electrònic per
obtenir les credencials d’UIBdigital, si no rep el correu,
l'alumne ha de contactar amb el seu centre educatiu.

4. Pagar la matrícula
Abans de fer el pagament s’ha de verificar a UIBdigital que
la matrícula és correcta. En cas d’error, s’han d’adreçar
al centre de secundària per esmenar els errors. Dins el
termini establert per fer el pagament de la matrícula, han
d’accedir
a
l’apartat
de Pagament
de
la matrícula
d’UIBdigital>Formació>Proves d’accés>Convocatòries. Poden
fer el pagament amb targeta directament des d’UIBdigital o
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imprimir el rebut de pagament amb codi de barres i anar al
banc a fer l’ingrés.
A aquest mateix apartat d’UIBdigital s’ha de comprovar que
el rebut està pagat. Si s’ha fet el pagament per targeta,
gairebé serà immediat. Si es fa per finestreta, l’estat del
pagament s’actualitzarà al dia següent de fer el pagament.
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5. Consultar el lloc d’examen
Un cop pagada la matrícula, quan es publiqui la distribució
de persones per aules, els estudiants matriculats a la PBAU
rebran un correu electrònic informant d’aquest fet.
El
lloc
d’examen
UIBdigital>Formació>Proves
GestIB.

es
podrà
consultar
d’accés>Convocatòries
i

a
al

Calendari de tràmits de la PBAU de l’any 2019
Tràmit

Ordinària

Extraordinària

Termini de matrícula

Del 8 al 16 d’abril

Del 26 al 28 de
juny

Notificar incidències de
matrícula al SOE

El 15 de maig

Obtenir credencials
UIBdigital

Del 6 al 31 de maig

28 de juny a l’1
de juliol

Pagament de matrícula

Del 4 al 10 de juny

Del 2 al 8 de
juliol

Publicació lloc d’examen

A partir del 5 de
juny

A partir del 4
de juliol

Dies de la prova

11, 12 i 13 de juny

9, 10 i 11 de
juliol

Publicació de resultats
provisionals

19 de juny, a partir
de les 16h

17 de juliol

Termini de reclamacions

Del 20 al 25 de juny

Del 17 al 19 de
juliol

Publicació de resultats
definitius

2 de juliol

29 de juliol

Termini per sol·licitar veure
exàmens

2 i 3 de juliol

30 de juliol
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