Alumnes de 2n de batxillerat i de grau superior – Curs acadèmic 2017-2018
INFORMACIÓ per presentar-se a la PBAU de 2018
TIPUS
Tipus
Matrícula completa
Matrícula lliure

Blocs
Bloc d’accés
Bloc d’admissió
Bloc d’admissió

Requisits
 Títol de batxiller o equivalent
 PBAU superada o equivalent
 Títol de tècnic superior o equivalent

PREMATRÍCULA
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:
PROCEDIMENT:
Del
26
de
febrer
al
5
de
març
de
2018,
a
la
web
http://estudis.uib.es/grau/acces/batxiller/
(si
s’accedeix
des
del
Batxiller)
o
http://estudis.uib.es/grau/acces/tecnic/ (si s’accedeix des del Grau Superior). Emplenar el formulari
de prematrícula, imprimir-ho per duplicat, signar i dur tots dos exemplars a la secretaria de l’Institut
abans de dia 5 de març. Si desprès l’alumne vol realitzar qualsevol modificació, ho podrà fer online
a la web de la UIB només els dies 23 i 24 d’abril.
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR: fotocòpia del DNI o NIE en vigor (amb foto) i, si escau,
fotocòpia del títol de família nombrosa, d’exempció de català, de la resolució de víctima de
terrorisme o de violència de gènere o el certificat de discapacitat o de jove tutelat. CADA
DOCUMENT FOTOCOPIAT EN UNA SOLA CARA D’UN FULL.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:
NOTA IMPORTANTÍSSIMA: tot i que s’hagi realitzat la prematrícula especificada al punt anterior, si
un alumne ha de presentar-se a la prova a la convocatòria extraordinària, ha de fer
obligatòriament una nova prematrícula, amb el mateix procediment anterior, entre els dies 19 i
25 de juny de 2018.
MATRÍCULA
Juntament amb els butlletins de notes finals, els alumnes qui hagin superat tot el batxillerat rebran
el rebut nominal per fer al banc els pagaments de la matrícula de la PBAU i de l’expedició del Títol
de Batxiller/ Tècnic Superior fins dia 1 de juny. NO es considerarà formalitzada la matrícula de
cap alumne que no hagi efectuat ambdós pagaments.
PREUS MATRÍCULA PBAU: bloc d’accés, 69’21€*; bloc d’admissió, 13’85€* per exercici.
TAXA TÍTOL batxiller i tècnic superior: 64’32€*. S’ha de presentar el justificant de pagament a la
secretaria de l’Institut fins dia 1 de juny.
REQUISIT: per poder accedir a la PBAU és requisit imprescindible haver sol·licitat l’expedició i
pagament del Títol de Batxiller o de Tècnic Superior.
EXTRAORDINÀRIA: qui hagi fet la prematrícula per fer la convocatòria extraordinària de la PBAU
(veure “Nota importantíssima” més amunt), ha de pagar la matrícula i l’expedició del Títol entre els
dies 30 de juny i 4 de juliol de 2018. S’ha de presentar el justificant de pagament del Títol a la
secretaria de l’Institut abans de dia 5 de juliol.
ALTRES INFORMACIONS
DISTRIBUCIÓ D’ALUMNES: la distribució dels alumnes per aules es publicarà a la web www.uib.es.
Els alumnes hauran de comprovar tota la informació que pertoqui. Si un alumne no es trobés a la
llista, s’haurà de posar en contacte amb el Servei d’Alumnes de la UIB (alumnes@uib.es).
CREDENCIALS: els alumnes han de registrar-se i disposar de credencials (nom d’usuari i clau d’accés)
per poder accedir als serveis telemàtics de la UIB. Les instruccions per obtenir-les es trobaran a la
pàgina principal de la UIB, enllaç: UIBdigital (menú a la part superior de la pàgina).
* Si l’alumne no es troba en cap condició que li permeti la reducció o l’exempció del pagament de les
taxes.

