
INFORMACIÓ PBAU 

Reunió Sectorial d’Educació celebrada 25 de març de 2020.  

La Conferència Sectorial d’Educació ha acordat ajonar la celebració de les Proves de 
Batxillerat d’Accés a la Universitat entre el 22 de juny i el 10 de juliol, en convocatoria 
ordinària, mentre que l’extraordinària tindrà lloc abans de dia 10 de setembre. Així ho 
ha confirmat el conceller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, en acabar la 
reunió.  

March ha argumentat que la flexibilitat de les dates és per donar marge a cada comunitat 
autònoma i a les universitat a organitzar-se i adaptar-se a com es vagin desenvolupant 
les circumstàncies. A més, s’ha aprovat que les universitat no puguin fer l’assignació de 
places abans del 25 de setembre per a que l’alumnat de la prova extraordinària no es 
vegi perjudicat. També s’ha previst que les notes es publiquin abans del 17 de juliol per 
a la convocatoria ordinària i abans del 18 de setembre en el cas de l’extraordinària.  

A més s’ha aprovat augmentar l’optativitat de les PBAU, amb l’objectiu de que 
l’alumnat no es vegi perjudicat per no haver vist algun contingut en concret de les 
diferents matèries.  

Reunió Conseller d’Educació i Rector de la UIB celebrada 27 de març de 2020.  

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, i el Rector de la 
Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, s’han reunit avui 27 de març de 2020 
per videoconferència per decidir el calendari de les Proves de Batxillerat d’Accés a la 
Universitat (PBAU). Ambdues institucions han decidit que la convocatòria ordinària 
serà els dies 7, 8 i 9 de juliol, i la convocatòria extraordinària tindrà lloc abans del 
dia 10 de setembre.   

També han acordat suspendre per a aquest curs les proves d'admissió als graus 
d'Educació Infantil i d'Educació Primària, unes proves que avaluen el nivell de 
competències comunicatives, de raonament crític i logicomatemàtiques dels aspirants a 
mestre.   

Pel que fa a les dades per a la matrícula de la PBAU encara no s'ha decidit. En 
quant es tinguin noticies vos informarem.  


